
Entrevista ao alcalde de O Pereiro de Aguiar.  
 
Estimado sr. alcalde, 
Somos os nenos e nenas de 3º do colexio público Ben-Cho-Shey,  
e estamos estudando a organización dos concellos na área de 
ciencias sociais. Por eso, temos estas preguntas para facerlle:  
 

1- Como se elixen os concelleiros? 
Os concelleiros escóllense mediante  votación popular nunhas 
eleccións que se celebran cada 4 anos. 
Cada partido presenta unha lista de candidatos e despois a xente 
acude ao local electoral a votar, como poderedes facer vós unha 
vez teñades 18 anos. 
 

2- Cando van chegar os autobuses urbanos dende Ourense? 
Sabemos que este é un servizo moi demandado polos veciños e 
veciñas e por iso estamos traballando para que chegue o antes 
posible. Estamos pendentes da autorización do Concello de 
Ourense. 
 

3- Van facer o parque acuático? 
Por suposto. Esperamos que as obras comecen moi pronto porque 
sabemos que todas e todos tendes moitas ganas de que abra xa 
as súas portas. 
 

4- Reunídesvos moitas veces?  
Si, reunímonos polo menos unha vez a semana. 
 

5- Cantos concelleiros hai?  
No Pereiro somos 13 concelleiros. Este número vai en función dos 
habitantes do Concello. Por exemplo, se ten entre 101 e 250 
habitantes, correspóndenlle 5 concelleiros; se ten entre 251 e 
1.000, correspóndenlle 7 e así sucesivamente. O Pereiro ten 
entre 5.001 e 10.000 habitantes e por iso lle corresponden 13. 
 



6- Hai moito traballo no concello? 
Si, somos un Concello moi grande, con moitos veciños como vos 
acabo de contar e traballamos todos os días tratando de 
responder ás súas necesidades.  
 
 

7- Como son os servizos municipais? 
Os servizos municipais son todos aqueles que o Concello presta 
aos veciños e veciñas como pode ser o alumeado público, o 
abastecemento de auga, a recollida de residuos, a limpeza e 
acondicionamento de estradas, xardíns, etc. 
Ademais, o Concello ofrece moitos outros servizos que 
seguramente coñecedes ben: a Biblioteca Municipal, as 
instalación deportivas do pavillón municipal, o servizo dos GES, a 
Aula Concilia, etc. 
 
 

8- Que facedes no concello?  
Como vos comentaba nas preguntas anteriores, prestamos todos 
os servizos mencionados e intentamos solucionar as dúbidas e os 
problemas que nos presentan os veciños e veciñas. 
Podedes acudir ao Concello por exemplo: a solicitar un 
certificado de empadroamento, a pedir un permiso para construír 
unha piscina, a solicitar unha praza no Servizo Concilia e moitas 
outras cousas. 
 
 

9- Dormides no concello?  
Non durmimos aquí pero ademáis das horas nas que estamos 
presencialmente no Concello, o noso persoal está pendente as 24 
horas do día por se houbese algunha emerxencia. 

 
 
 



10- Cando fagan o parque acuático, poderemos ir os nenos 
e nenas do Pereiro sen pagar unha entrada moi cara?  

Trataremos de que as condicións para os veciños e veciñas do 
Pereiro sexan as mellores posibles e sobre todo para os nenos e 
nenas. 
 

11- Que é o que máis lle gusta de ser alcalde?  
O que máis me gusta de ser alcalde é o trato cos veciños, o 
diálogo con eles. 
 

12- Por que decidiches presentarte a ser alcalde?  
Dende pequeno tiven claro que quería dedicarme a algo no que 
puidese axudar aos veciños e veciñas e por iso cando me deron a 
oportunidade de presentarme a alcalde, decidín aceptala. 
 
 

13- Que é o máis divertido de ser alcalde?  
Facer realidade as peticións dos veciños aínda que non sei si pode 
considerarse o máis “divertido” pero sen dúbida é o máis 
gratificante. 
 

14- Que é o máis fácil e difícil de ser alcalde?  
O trato cos veciños, o contacto directo coa xente pode ser ao 
mesmo tempo o máis doado pero tamén o máis difícil. 
 

15- De pequeño querías ser alcalde?  
Cando era pequeno non soñaba con ser alcalde pero como vos 
comentaba antes, sempre quixen axudar á xente dalgunha 
maneira polo tanto foi iso o que me motivou para presentarme a  
alcalde e non o posto en si. 
 

16- Ides nun ano facer un circuito de motocross?  
Non o temos planeado pero quedámonos coa suxerencia. 
 
 



17- Tedes moito traballo?  
Si, xa que nun Concello tan grande como o noso, hai moitos 
asuntos que tratar a diario. 
 
 

18- Como se sentiu cando o nomearon alcalde?  
 
Sentín unha inmensa alegría xa que presentarse a un posto como 
este require da confianza da xente e obtela nos resultados 
electorais foi moi satisfactorio. 
 

19- Que pensa facer polos nenos do concello?  
No Concello pensamos moito en todos os nenos e nenas e por iso, 
ao longo do ano organizamos unha morea de actividades como 
contacontos, actividades deportivas, a festa da escuma, os 
concursos de Nadal e ata traemos a Papá Noel e os Reis Magos, 
aínda que xa sabedes que teñen unha axenda moi apretada. E non 
quero esquecerme do parque acuático, polo que loitamos para 
tráelo ao Concello pensando en todos e todas vós e no moito que 
disfrutaredes del. 
 

20- Pensa abrir a Aula de Abaixo?  
A Aula Concilia é un dos servizos máis demandados do Concello e 
sabemos que os vosos país e nais e por suposto vos, estades 
desexando que abra de novo. Non vos preocupedes porque este 
verán poderedes disfrutar de novo da morea de xogos e 
actividades que as monitoras da Aula preparan para vós. En xullo 
abriremos seguindo todas as medidas que nos recomendan para 
garantir o voso benestar. 
 

21- Cantas horas traballa ao día?  
Arredor de 10 horas ao día 
 
 
 



22- Ten algunha axuda aparte dos concelleiros?  
Ademais de todo o persoal do Concello que traballa para que todo 
funcione o mellor posible, é moi importante para nós a 
colaboración de todos os veciños e veciñas. 
 
Moitas grazas polas vosas preguntas e espero que as respostas 
vos sexan útiles para o estudo da organización dos concellos. 
 
Un saúdo 
 
 
 
O Alcalde, Luis Menor Pérez 

 
 


