
 

Discurso para o pleno do Concello de Porriño: 

Os meus compañeiros e eu estivemos estes días reflexionando sobre as 
necesidades e preocupacións dos nenos e nenas deste concello, neste ano 2020. 

Vou comezar pola sanidade, que cremos é o máis importante nestes tempos de 
pandemia mundial polo SARS-COV-2. 

En primeiro lugar, e o que pensamos que é máis importante, gustaríanos a 
ampliación do centro médico, e tamén que houbera un incremento do persoal 
cualificado por diversos motivos: 

 Evitar que nos manden ao hospital por pequenas doenzas, polo que tamén 

nos gustaría un incremento no presuposto sanitario para o aumento de 

maquinarias. 

 Que cada doente sexa atendido o tempo que precise. 

 Que diminúan as citas telefónicas, pensamos que se nós podemos asistir 

ás clases, a sanidade, dentro do posible, tamén debería ser presencial. 

 Que teñamos acceso a máis PCRs gratuítas. 

En segundo lugar , tamén nos parece importante para o benestar dos nenos e 
nenas deste concello as seguintes cuestións: 

 Aumento de instalación deportivas e de actividades ao aire libre, para ter 

una vida máis saudable. 

 Facer ramplas para poder moverse con carriños de bebés e con cadeiras 

de rodas. 

 Mellorar as beirarrúas, para poder pasear con comodidade e que as 

persoas que van en cadeira de rodas poidan desprazarse sen problemas. 

En terceiro lugar, gustaríanos que se coidara do medio natural do noso concello, 
pois é moi importante para asegurar un futuro saudable para a nosa xeración.  

Por exemplo temos constancia que nas Gándaras de Budiño habita una especie 
de tartaruga autóctona en perigo de extinción polo que nos gustaría que se 
protexera a zona, para coidar de dita especie, e que se fixeran actividades 
didácticas para que os nenos e nenas a coñezan mellor. 

Tamén parécenos importante que os nosos bosques sexan ricos en especies 
autóctonas, polo que deberíanse facer deforestacións de eucaliptos para plantar 
as nosas especies,  como o carballo ou o amieiro. 

Moitas grazas pola súa atención, 

 Nicolás Freiría. 


