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O Concello é a institución pública máis próxima ao cidadán e polo tan-
to, o ente público máis importante á hora de satisfacer as necesidades da 
poboación.

O Programa Electoral do Partido Popular da Pobra Trives para as elec-
cións municipais 2015, é unha decidida estratexia de futuro para o noso mu-
nicipio.

O noso Programa Electoral recolle un conxunto de oportunidades que faremos posible a base de compromiso, traba-
llo, responsabilidade, transparencia e coherencia.

Para iso, desenvolvemos un conxunto de propostas cuxo obxectivo principal non é outro que consolidar noso muni-
cipio como un dos máis importantes da provincia.

Reforzar os servizos públicos mellorando substancialmente o funcionamento da Administración Local é o primeiro 
paso, para, posteriormente, cunha estrutura sólida, fomentar o crecemento das nosas empresas cun obxectivo claro, crear 
emprego, factor indispensable para fixar a poboación e desenvolver economicamente a Bisbarra.

“Todos somos Triveses”, e como este proxecto é de todos e para todos, invitámosvos a impulsar o noso modelo de 
pobo dinámico e innovador, exercendo o voso dereito de participación nas urnas.

Todos xuntos conseguiremos o obxectivo principal, “Recuperar Trives”.

Jesús Prieto Pérez
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Programa electoral 2015
Para alcanzar o noso obxectivo principal ao final da candidatura, debemos executar unha serie de propostas que en conxunto e de 

forma ordenada irán dando forma ao noso proxecto. Para iso teremos dous tipos de actuacións:

1. Actuacións a curto prazo (execución inmediata): case todas elas de carácter administrativo que nos permitirán coñecer o estado ac-
tual do Concello tanto a nivel económico como organizativo.

Para iso é de vital importancia saber:

 } Estado das contas.

 } Débedas contraídas e prazos nos pagamentos a provedores.

 } Situación dos investimentos e actuacións en curso.

2. Actuacións a medio e longo prazo: engloban o programa en si mesmo, ao longo de toda a lexislatura.

Por todo iso, é importante consolidar a estrutura organizativa e económica do Concello para ir executando as propostas que figuran 
no noso programa, atendendo ás necesidades dos nosos cidadáns e marcando un nivel de prioridade, sen esquecer os posibles impre-
vistos que poidan xurdir.

Todo se resume en reducir os prazos de execución e dotar de transparencia cada unha das nosas actuacións, para que o cidadán 
este informado en todo momento das actividades que se desenvolven no noso municipio.

Para dotar o noso programa dun sentido organizativo, dividimos as PROPOSTAS que o engloban en distintos grupos, considerando 
que estes, son os máis representativos do Municipio:
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1. Trives: economía, 
facenda e patrimonio
Para poder afrontar os retos que nos veñen enriba, debemos con-

solidar a situación económica do municipio cunha busca incesante 
de medios de financiamento para conseguir uns presupostos que nos 
permitan acometer as necesidades dos nosos cidadáns.

Potenciar a economía para fixar a poboación é a base de noso 
proxecto.

PROPOSTAS:

 } Cumprir e reducir os prazos nos pagamentos a provedores.

 } Elaboración dun inventario de bens inmobles propiedade do 
concello que nos permita coñecer os recursos de que dispón 
esta entidade.

 } Apoio e respaldo aos diferentes sectores empresariais do mu-
nicipio.
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2. Trives: urbanismo e infraestruturas
O noso Municipio, debe estar á altura dos cidadáns que o compoñen. 

Dispoñer de boas infraestruturas é fundamental e para conseguilo, adoptamos 
unha serie de propostas que van encamiñadas a mellorar os recursos xa exis-
tentes e implantar outros novos que contribúan á mellora e modernización do 
municipio.

Mellorar a calidade de vida dos nosos veciños é o noso obxectivo.

PROPOSTAS:

 } Xestión e mellora das estradas:

  OU-636 (Tramo Pobra de Trives-Freixido).

  OU-0701 (Tramo Pobra de Trives-Sobrado).

  OU-0703 (Tramo Pobra de Trives-San Lorenzo).

 } Mantemento das estradas que comunican Trives coas súas distintas 
parroquias.

 } Mellora e mantemento dos sistemas de iluminación, saneamento e traí-
das de auga (novas captacións e instalación de depósitos) en todos os 
núcleos do municipio.

 } Estudo do plan urbanístico para revisión e mellora.

 } Xestión do plan de recuperación e mantemento das fachadas no zona 
urbana e homoxeneización da zona antiga.
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 } Xestión da reforma e mantemento de edificios e instalacións públicas.

 } Estudo de viabilidade para creación dun aparcadoiro municipal.

 } Estudo e xestión de actuacións para a creación de novos recintos deporti-
vos e mantemento dos xa existentes.

 } Mantemento e creación de zonas verdes (parques e xardíns).

3. Trives: traballo e servizos sociais
Trives necesita experimentar un cambio. Fixar poboación é fundamental, e 

para iso, a creación de emprego é a pedra angular do noso programa. Para iso 
a cooperación entre municipios, pemes e novos emprendedores na Bisbarra é 
primordial para conseguilo.

E se a creación de emprego é importante, non o é menos a mellora e a im-
plementación dos servizos asistenciais que ofrece o noso municipio.

Crear emprego e dotar o municipio duns servizos acorde coas necesidades 
dos seus veciños é o obxectivo principal do noso grupo.

PROPOSTAS:

 } Recuperación do antigo Centro Comarcal como “Viveiro de empresas”, 
que sirva como centro de apoio a pemes, cooperativas e novos em-
prendedores.
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 } Creación dunha bolsa municipal de emprego público.

 } Xestión e creación de “Obradoiros” de emprego.

 } Creación de plans e programas de axuda á muller.

 } Mellora e incremento dos servizos de axuda a domicilio 
para familiares e persoas da terceira idade.

 } Creación dun “Centro de Día” e implantación do plan 
“Respiro Familiar”.

 } Estudo e xestión para a ampliación e mellora da gardaría, 
escola infantil e ludoteca.

4. Trives: agricultura, gandaría 
e medio ambiente
Os sectores agrario, gandeiro e forestal en sintonía co ámbito 

que nos rodea debe ser un aliciente para impulsar económicamen-
te a bisbarra.

Coas nosas propostas estamos decididos a fomentar estes 
sectores, pois cremos firmemente, que son o piar fundamental so-
bre a que se sostén o futuro do municipio.

 } Conservación, mellora e crea-
ción de novas pistas forestais 
no municipio para posibles 
aproveitamentos agrícolas e 
gandeiros.

 } Instalación de hidrantes para 
a loita contra incendios nas 
distintas parroquias.

 } Apoio a produtores de castaña, 
mel, e outras iniciativas agríco-
las, gandeiras e forestais.

 } Xestión de cursos de forma-
ción relacionados cos secto-
res agrario, gandeiro, forestal 
e medio ambiental co fin de 
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coñecer os recursos dos que dispón a Bisbarra e aprender a facer un uso 
integral destes, para lograr un desenvolvemento sostible na vila.

5. Trives: cultura
Trives sempre foi un municipio con importantes elementos culturais, tanto de 

carácter monumental, Vías e Pontes Romanas, Casas Señoriais, Pazos, como 
de carácter tradicional, Festa da Bica, Magostos, Entroido, Folións, etc.

Apoiar e divulgar estes elementos é moi importante para o desenvolvemento 
do noso municipio, e por iso, coas nosas propostas o que se pretende é fomen-
tar a diversidade cultural dos elementos xa existentes e incorporar outros novos 
que acheguen que fomenten o interese pola nosa terra.

PROPOSTAS:

 } Colaboración e apoio a todas as asociacións que levan a cabo activida-
des na bisbarra coa busca de financiamento e subvencións necesarias 
para realizar as súas funcións.

 } Recuperación, promoción e mantemento da “Vía Nova”, “Sequeiros”, 
“Roteiros”, Lagares, etc.

 } Potenciar elementos culturais que forman parte da historia da nosa vila 
como Banda “Os Trinta de Trives”, Magostos, Entroido, Folións, etc.

 } Xestión  e creación de festivais de música e baile tradicional.

 } Elaboración de rutas culturais polos elementos históricos da Vila (casco 
histórico, Pazos e casas señoriais).
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6. Trives: turismo e deporte
Trives, por ser unha localización de alta montaña, e posuír un 

ámbito natural envexable, é un atractivo para o turismo e o deporte.

Turismo e deporte camiñan xuntos, mellorar os servizos xa 
existentes e incorporar novas accións é o obxectivo das nosas 
propostas.

PROPOSTAS:

 } Promoción e divulgación das diferentes alternativas turís-
ticas do municipio, Estación Invernal, Ribeira Sacra, tu-
rismo de montaña, turismo enolóxico, turismo gastronó-
mico, etc.
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 } Creación de programas que dinamicen o uso dos recintos 
deportivos (pavillón, campo de fútbol, piscinas).

 } Xestión e creación de cursos de formación e orientación 
para o noso persoal de “turismo”.

 } Promover o deporte federativo relacionado con activida-
des invernais e de montaña.

 } Fomento de deportes minoritarios con axuda dos servizos 
de educación.

 } Creación e xestión de campus deportivos en época estival.



da Pobra de Trives

Grazas a todos os cidadáns do concello, porque coas vosas ideas e inquietudes nos 
axudastes a deseñar un proxecto de futuro no que Trives sexa un referente provincial.

A POBRA DE TRIVES 2015-2019


