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Discurso do alcalde, Alberto Varela Paz 

 

Bos días, veciñas e veciños de Vilagarcía, e con especial agarimo á Alcaldesa e Alcaldes aquí 

presentes, así como aos cargos institucionais e representantes de entidades do tecido social e 

asociativo da nosa Vilagarcía. Grazas a todos pola vosa presenza. 

 

Alá por 1915, Joaquín Sorolla recalou en Vilagarcía para pintar un cadro para un mecenas 

norteamericano. Ese cadro debía representar a toda Galicia. Preguntado por que escollera 

Vilagarcía, o mestre valenciano expresouno con delicada e poética beleza: �Elixín Vilagarcía 

polo seu fermoso horizonte�. 

 

Máis de 100 anos despois, Vilagarcía camiña hoxe polo horizonte que entón se podía albiscar. 

E mal no ten ido a cousa, se me permiten a valoración. Hoxe vivimos nun mundo mellor que 

aquel. Imperfecto, si; con problemas e con desafíos que reviven cada certo tempo e que 

ameazan con pasos atrás, tamén... pero con realidades que igualmente nos amosan que a 

xeración de cada fillo vive mellor que a dos seus pais. Así debe ser e, de non ser, sería un 

fracaso colectivo.  

 

A Vilagarcía de hoxe vive dentro dese progreso que camiña, ás veces máis rápido e ás veces 

máis lento. Como Alcalde, e en nome do goberno saínte, podo asegurarlles que nos sentimos 

herdeiros de todas as persoas que deron o mellor de si para que Vilagarcía avanzara. De 

todas. Daquelas coas que compartimos máis, e daquelas coas que menos, porque todas 

traballaron por avanzar no sentido que mellor consideraron. 

 

Chegamos ata aquí, sen dúbida, a ombros de xigantes. Por iso é imprescindible agradecer ás 

persoas que asumiron esa tarefa nun pleno municipal como o que hoxe se constitúe: aquí 

están alcaldes e alcaldesa representando a aquelas corporacións, pero tamén os que nos 

últimos catro anos dedicaron tanto tempo e vontade a traballar neste pleno e xa non estarán a 

partir de hoxe. A uns e a outros, milleiros de gracias en nome da vosa cidade. 
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Aínda que son catro anos máis vello, e espero que tamén algo máis sabio, podo asegurarvos 

que hoxe sinto o mesmo que aquel día en que, por primeira vez, tomei posesión como alcalde: 

unhas cóxegas que me recorren todo o corpo, síntoma da enorme responsabilidade que se 

deriva deste acto, pero tamén, e sobre todo, da honra e do orgullo de formar parte desta gran 

familia á que chamamos Vilagarcía de Arousa. 

 

Por iso, o meu agradecemento máis sincero a todos os que, co seu voto, amosaron a súa 

confianza, non en min nin no magnífico equipo que me acompaña, senón nun proxecto de 

cidade que, iniciado por todos hai tempo, parece que vai ben encamiñado. 

 

Por suposto, ese agradecemento é tamén extensible a todos os que apostaron por outras 

opcións, tan lexítimas como a nosa. O transcendente é que o apoio a uns e a outros é a 

demostración patente do interese dos cidadáns pola cousa pública, en definitiva, do interese 

pola Vilagarcía que todos queremos. 

 

Na construción dunha cidade -e máis dunha cidade como a nosa, con todas as cualidades e 

potencialidades que ten- todos somos necesarios, ninguén sobra. Por iso, quero reiterar -aquí 

e agora- algo que xa dixen o mesmo día 28: É evidente que, con respecto a 2015, a 

correlación de forzas mudou, pero iso nada cambia a idea inicial: todos somos necesarios. 

Non importa tanto o número e a orde de sumandos, senón o resultado da suma en si. 

 

Vivimos nunha cidade fermosa �Sorolla sabíao ben-, magnificamente situada no medio do eixo 

atlántico de Galicia, con servizos que serían a envexa doutras localidades de maior tamaño. 

Unha cidade que desborda talento en moitos eidos, que polo seu carácter de capital comarcal 

é polo de atracción para investir ou residir, unha cidade que demostra cada día o seu carácter 

solidario e aberto. 

 

Temos moitas razóns para sentirmos orgullosos do feito nas últimas décadas e de ser como 

somos, pero temos tamén outros tantos motivos para non perder de vista que aínda queda 

moito por facer. E para iso, insisto, somos necesarios todos. 

 

Podemos discrepar -e é bo que discrepemos, porque ninguén está en posesión da verdade- 

sobre as pequenas ou medianas cousas do cada día: o estado das infraestruturas, o 

funcionamento dos servizos, a atención ás parroquias... ata o programa das festas. Pero esta 

cidade ten retos con maiúsculas para cuxa solución non basta con que un só grupo teña máis 

respaldo que os demais. 

 

A creación dun novo centro de saúde, o desdobramento da estrada a Pontevedra, o 

saneamento no noso litoral, a aprobación do Plan Xeral, a mobilidade sustentable ou a 
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intermodalidade no transporte, por citar so algúns, son retos nos que nin debemos nin 

queremos estar sos. De feito, en moitos deles dependemos doutras administracións. Por iso 

quero insistir en que, alomenos neste aspecto, nada mudou con relación a 2015: a miña 

intención �a nosa intención- é que neses grandes retos para a Vilagarcía que queremos -para 

hoxe e para mañá- todos podamos traballar xuntos. Os diferentes puntos de vista sen dúbida 

enriquecerán o camiño a seguir, e por iso é tan necesario que todos os grupos da corporación 

nos apliquemos nesa tarefa. 

 

Dende logo, o meu despacho estará sempre aberto e a man, tendida. Porque, con maior ou 

menor apoio, os seis grupos e os vinte e un concelleiros e concelleiras temos un mesmo 

mandato: facer de Vilagarcía de Arousa unha cidade cada día mellor, na que ninguén quede 

atrás ou ao carón. 

 

Como todos sabemos, un concello ten unha dobre acepción. Unha é xurídica, como entidade 

básica de organización do Estado. A outra é social, como conxunto de persoas que, 

asentadas nun mesmo territorio, se organizan para desenvolver en común os fins da vida. Pois 

ben: os case 40.000 veciños desta cidade con alma de vila nos deron a nós -aos vinte e un 

concelleiros e concelleiras- un mandato unívoco: a organización da convivencia e dos asuntos 

comúns. E nesa tarefa todos temos algo que dicir: o goberno, que ten que liderar esa 

encomenda, pero tamén a oposición, que ademais de aportar os seus puntos de vista, ten que 

servir de acicate e de control a ese goberno. 

 

Partindo desta premisa, apelo de novo á colaboración mutua, pero tamén á responsabilidade. 

Suxerir, pedir ou propoñer é fácil, pero outra cousa é ser consciente da realidade social e 

económica da nosa veciñanza e facer un uso correcto dos medios dos que se dispón. Para 

equilibrar esa balanza é preciso xestionar con eficacia, estar atentos ás oportunidades que se 

presentan, como ocorreu cos fondos europeos, ou chamar a todas as portas na busca de 

financiación para seguir investindo en Vilagarcía. 

 

E aí é onde entra a confrontación política, no bo sentido da palabra confrontación: para uns 

será mellor investir en tal o cal rúa ou praza; uns levarían a política cultural ou turística por aquí 

e outros por alá... É lóxico e lexítimo, pero sempre sen perder de vista o marco no que nos 

movemos. E, neste sentido, sería desexable que algunhas das outras administracións coas 

que temos que colaborar sexan sensibles ás demandas dos veciños de Vilagarcía, con 

independencia da cor política de quen a goberna circunstancialmente. 

 

Poderase estar de acordo ou non co noso proxecto de cidade, pero nós témolo claro: a 

Vilagarcía que queremos é unha cidade aberta, solidaria, con igualdade de oportunidades e 

con calidade de vida. Algúns pasos xa demos nese sentido: a política de humanizacións de 
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rúas e prazas, acompañada dunha rede de aparcamentos gratuítos; a aposta pola mobilidade 

sostible e a intermodalidade do transporte; a ampliación dos servizos sociais; as axudas aos 

estudantes e os emprendedores, garantindo con iso a igualdade de oportunidades; a creación 

de novas prazas de educación infantil, facilitando a conciliación laboral e familiar; o apoio ao 

deporte de base pero tamén federado; a atención ao rural, aínda recoñecendo que sempre 

quedarán cousas por facer; a defensa da igualdade de xénero e dos nosos maiores... 

 

Imos �penso- polo bo camiño, pero todos queremos máis. E nesas estamos: temos por diante 

catro anos de paixón e de traballo por Vilagarcía: algúns dos retos xa foron citados, pero hai 

moitos máis: unha nova extensión dos servizos sociais, o albergue para peregrinos, a 

revitalización do museo do ferrocarril, a posta en valor do balneario, a creación de novo solo 

industrial, a apertura da Vía Verde, a ampliación da biblioteca, a rede de ciclovías..., son so 

algúns. 

 

En todo caso, unha mostra evidente de que unha cidade é un ser vivo e en constante 

transformación; unha transformación na que inflúen factores internos pero tamén externos, e 

por iso é tan necesario ter visión do presente sen perder de vista o futuro pero tampouco o 

pasado, porque non chegamos aquí por inspiración divina: como dixen antes, todos somos 

herdeiros e debedores do que as xeracións anteriores fixeron por nós e pola nosa cidade. 

 

Sorolla lembrounos a beleza do noso �fermoso horizonte�. Na nosa man, na de todos e todas 

os que queremos a Vilagarcía, está facer que a nosa cidade camiñe cara alí. Certo que, como 

dicía Galeano, o �horizonte é a utopía, e cando un camiña cara el, o horizonte se afasta�. Pero 

certo tamén que, como reflexionaba o propio escritor, para iso serve o horizonte, para 

camiñar. Ese é o noso traballo: camiñar. E a iso dedicarei cada esforzo: a divisar o fermoso 

horizonte que ten Vilagarcía e a camiñar cara el. 

 

Ou dito doutro xeito: temos a responsabilidade de deixar aos nosos fillos unha Vilagarcía 

mellor da que nós atopamos, como antes o fixeron os nosos pais e avós por nós. Para esa 

tarefa, como dixen aquí hai agora xusto 4 anos, conto con vós; contades comigo. 

 

Moitas grazas. 


