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editorial

TINO LAGO / Director de A Nova Peneira

O

O 10 DE NOVEMBRO UNHA NOVA OPORTUNIDADE PARA GALICIA

vindeiro domingo 10 de novembro, os cidadáns e cidadás de España estamos chamados novamente
ás urnas para escollermos ao parlamento do estado. E tal circunstancia
non pode ser cualificada máis que
como unha absoluta vergonza e unha
mostra da escasa calidade da democracia española. Semella que cando
os resultados electorais non son don
gusto dos poderes económicos non
nos deixan outra opción que repetir
o voto ata que se dea unha situación
aritmética que satisfaga a non se sabe
quen.
En abril o resultado electoral foi
moi claro; a vontade maioritaria dos
e das votantes foi que o PSOE e PODEMOS debían pórse de acordo e for-
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malizar un pacto de goberno, tivese a
arquitectura que tivese, e liderado por
Pedro Sánchez concretar un goberno
progresista. Porén a irresponsabilidade
de ambos actores, impediu que o que
parecía evidente se acabase levando á
practica. Foi un irresponsable Pablo
Iglesias non aceptando á oferta dos
tres ministerios e unha vicepresidencia,
e o PSOE, como tantas veces ao longo
da súa historia, traizoou ao seu corpus
de votantes maioritario; millóns de
persoas dignas, solidarias, feministas,
pacifistas, ecoloxistas e republicanas
e dilles que a oferta de coalición tiña
data de caducidade, como se fose un
vulgar iogur.
A evolución de Pedro Sánchez
desde aquela entrevista con Evole,

cando foi defenestrado polo aparato
rancio e casposo do seu partido, na
que recoñecía que sufriu fortes presións da oligarquía económica para
non pactar con Podemos, a esta recente, xa presidente do goberno, na
que manifestou que non durmiría
tranquilo con ministros de Podemos
no goberno, é terriblemente frustrante
e amosa con claridade que o post franquismo non poderá ser guindado definitivamente aos sumidoiros da historia ata que o partido socialista non
estea dirixido por unha executiva valente e digna que teña claro que os
significantes sen significado só significan nada, unha nada fría escura e
dolorosa.
Dicía Pedro Sánchez que o xefe do
estado español representa os valores republicanos, o mesmo
rei que renunciou a
ser o xefe do estado
da metade dos cataláns, o rei que está na
máis alta maxistratura do estado polo dedo
dun tirano xenocida,
o rei que é xefe de estado tendo dúas irmás
maiores ca el, o rei

que é inviolable xuridicamente, incluso
se asasinase a alguén, seica para Pedro
Sánchez é o que representa os valores
da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Que vergonza¡, Que vergonza máis inmensa compañeiros e
compañeiras, amigos e amigas que
teño e que quero tanto no partido socialista.
Malia todo hai que votar, por favor
non vos quededes a casa e o próximo
dez de novembro amosade con claridade que a hipótese non fácil pero si
verosímil dun tripartito cavernícola
do PP,C,S e VOX, que si se porían de
acordo se tivesen a máis mínima opción de podelo facer, non poida ser
realidade nin no máis espantoso dos
pesadelos. A Nova Peneira vai votar
por Galicia, para que existan voces en
Madrid que defendan de verdade os
intereses das cidadás e cidadáns da
nación galega, para que a voz dos traballadores de Vulcano sexa escoitada,
para que a voz dos traballadores de
Barreras sexa escoitada, para que a
voz dos usuarios e usuarias de Povisa
sexa escoitada, para que a voz das
veciñas e veciños de Tameiga sexa
escoitada, para que a voz de Galicia
sexa escoitada.... A Nova Peneira vai
votar BNG.

T

BALDOMERO IGLESIAS
Mero

FALANDO DE CONTAMINACIÓN

sempre. Están planificadas en empresas

vida a vida da veciñanza, anque nos doian

que escollemos para representarnos han

por lugares de especial protección agrícola

visual e sonora, anque nos doia na alma

aquelas que mellor nos pinten. Cremos

os nosos políticos? Algúns din que eses

emos o mundo que temos, crendo –e

xa é moito crer- que aquelas persoas

mirar por nós de entre todas as opcións,

que aquelas persoas estarán preparadas

para gardarnos anque ninguén lles pediu

tivesen esa preparación. Coidamos veñen

sen ánimo de lucro persoal e non sabemos

do noso enorme erro. Quizais veñan coa

ansia de mellorarnos a situación: erro fatal!

Non é como para botarse polo precipicio

ao saberse tan mal representados. Anque

hai que recoñecer non fan o que dicían

habían facer, nin sequera tiveron a pers-

pectiva de escoitarnos, vernos, sequera de

mirarnos. Non lles acordou! Están noutra

esfera distinta e son así, sexan quen sexan.
Compórtanse como representantes dos,

xa, non representados. E senón, como se
explica o de levar tanto tempo enchendo o

País de lixos e porcalladas cheirentas.

Como é posible que vertan residuos

de dragados portuarios nas Illas Atlánticas

de moi lonxincua procedencia, e pasan
e forestal. Onde irán os nosos recursos? E

unha desfeita nos lugares de ocupación e

invasión, anque seduzan aos vendidos de

aprender o verbo “dimitir”, empezando

por conxugalo ben, non so en futuros hi-

cousas do progreso, outros calan movendo

Non, non é que choremos as nosas des-

E non falemos xa do deterioro cultural

mo do aire! Non nos recoñecemos neles.

nada esperaremos deles.

os ombreiros.

grazas. O problema é que nos están bo-

e máis humano, cultural, lingüístico, das

e outros consenten, xa desde as admi-

problema é que será mellor que medren,

é para agarrar un enorme cabreo e botar

polos irresponsables representantes dun

eólicos, lodos, etc. que negan a vida e a

cousas, neste preciso intre no que estamos,

Ao final, cobran todos os meses, uns

nistración locais. Así nos vai, representados
pobo que sofre as consecuencias nefastas

tando do rural a base de exterminios. O

os nosos fillos e fillas, lonxe destas minas,

que abandonar o rural, xa de por si balei-

tidos de fútbol, luares, Panoramas e festas

bernos defender dos males que nos amea-

rado. É mágoa que estes que din repre-

zan. Motivo polo que, en principio, os

sentarnos e que, periodicamente, veñen

permitan o deterioro físico desta nosa

cousas van a peor, que ven como nos

votamos no seu día. Como é posible que

Matria, enchida xa de lodos, de metais

pesados, enterrados na noite no medio

dos montes, ou de eucaliptos plantados

ao chou onde a cada quen lle peta, se-

curro, en cada recanto dos camiños, sen

xusto naquel lugar en que non ofendan

sequera a ollada. Pois veñen aí con muíños

de vento de douscentos e pico metros de

alto, subornando aos labregos con varios

miles de euros, anque estraguen de por

pecados. Trouxéronnos a este estado de

tal que non nos recoñecemos nin diante

tible, da vida en paz e do sosego. Teremos

son pantallas de salón incapaces de sa-

artes, da tradición,. ..porque entón si que

harmonía da paisaxe, da agricultura sos-

do abandono. Gobernan contra de nós,

unha política forestal que lles dea cabida,

peccións mineiras, de concesións mineiras

cambien e non teñan a honestidade de

potéticos senón en presentes de indicativo,

beran saber, digo eu. Ah, pero hai máis.

e eólicas que tal e como se aprezan serán

usurpan as terras e nos desfán o porvir,

non fagan nada. Mentres as cousas non

non queda nada. Agora desposuídos mes-

mentando esa pólvora incendiaria en cada

Estamos asistindo a licencias de pros-

ver como levan –ademais da paisaxe- os

beneficios para empresas saudís, e aquí

opinión

vertidos son inocuos, outros non falan,

algúns fan que fan, outros din que son

que son de especial protección medioambiental para aves e para os humanos, de-

nos ollos en forma de contaminación
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pedir o voto polas aldeas e que ven que as

do espello. Imos compracidos entre par-

gastronómicas de toda índole, poñéndolles

un sorriso e bailándolles a cara dura de

non responder por nós. Deus nos dea ira,
paciencia temos abonda!

BAR
BUGA

PIZZAS,
BOCATAS E
MENÚ DO DÍA

EN PUXEIROS
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opinión
A ANÁLISE DE PABLO COUÑAGO. A LIGA ESPAÑOLA DE FÚTBOL

“O BARÇA ENSINA OS DENTES”

O

celta non termina de arrancar, o
último partido en Balaídos conseguía unha victoria balsámica frente ó
Athletic de Bilbao (1-0) co primeiro gol
da tempada de Iago Aspas. Parecía que
podía ser un punto de inflexión de cara
os vindeiros compromisos. Pero despois
do parón polas seleccións nacionais, o
quipo celeste voltaba as andadas frente
ó Alavés cunha derrota por (2-0), moitas
débidas no que posiblemente sexa o
peor partido no que vai de campeonato,
un equipo cada vez mais apático e que
da a impresión de non saber ó que
xogan.
Pintaba ben o equipo coas novas incorporacións pero despois de máis de
dous meses de tempada seguen sin
rumbo, Aspas non acaba de enchufarse
e xogadores da talla de Denis Suarez e
Rafinha non están a sentirse cómodos
e atopánse lonxe do seu nivel. Escribá
non está sendo quen de comandar o
que tiña que ser unha campaña na que
pelexaran polos postos europeos, partido
a partido séguense a ver as mesmas
débidas e o tempo para o adestrador
parece que se esgota, porque despois
do esforzo do clube por traer a xogadores
importantes para mellorar a plantilla
non está a conseguir os resultados esperados. Ben é certo que soamente levamos nove partidos de liga pero no
fétbol moderno non hai esperas, penso
que o partido frente a Real Sociedad é
toda unha final para o adestrador, dese

partido posiblemente dependa a séa
continuidade no clube. Por outro lado
temos ó Real Madrid que pese a que foi
capaz de gañar o sorprendente Granada
(4-2) non sin antes sufrír máis da conta,
e ser capaz de estar no mais alto da
taboa durante unhas cantas xornadas o
último partido frente o Mallorca con
derrota por (1-0) voltou a evidenciar
moitas debilidades, un equipo falto de
ideas e sobre todo de gañas, ben é certo
que xa o ano pasado non foi capaz de
competir en ningunha das competicións,
parece que neste curso levan o mesmo
camiño. Os próximos partidos serán decisivos para os homes de Zidane que
pese a ser un entrenador moi querido
por todo o conseguido estáselle acabando
o crédito que tiña.
E por último o actual líder o Fétbol
club Barcelona que despois dun comezo
de liga dubitativo empeza a mostrarse
como o equipo mais fíable da liga, unha
victoria no Camp Nou frente o Sevilla
por (4-0) e a última frente o Eibar por
(0-3) donde puidemos ollar os mellores
momentos do novo tridente formado
por Messi, Suárez e Griezmann e a mellor versión de De Jong, un xogador que
pasará a ser un referente nos vindeiros
anos para o equipo de Valverde, levamos
so nove xornadas de competición pero
asemella como que o peor para o Barsa
xa pasou, e vai ser difícil voltar a ver un
equipo no mais alto da taboa que non
sexa o equipo culé.

Purrela ou Reserva
IAGO PEREIRA

EX XOGADOR DO CELTA

Concelleiro de medio rural e participación veci-

O

s resultados electorais do pasado mes de maio en Baiona foron pouco produtivos
para o sector viñateiro. Xa que logo, de oito candidaturas que se presentaron só se
consumiron tres botellas: o PSOE para celebrar ser a forza máis votada, Nós Baiona por
conseguir ser chave e un grupo extra-plenario que festexou a non subida do BNG.
A pesares da derrota do PP, a composición plenaria actual e dende a análise
ideolóxica dinos que o neoliberalismo pasou de 9 actas no 2015 a 7 na actualidade (6 PP
e 1 C’s), a socialdemocracia sube de 4 a 8 (6 PSOE e 2 Nós Baiona), o nacionalismo
mantemos as 2 actas pero, quizais, o matiz máis importante nesta análise é que a
esquerda pasamos de 4 concelleiros e concelleiras aos 2 que temos o BNG cando
ademais presentáronse Podemos e En Marea que non sacaron representación. Agardo
que sexa o verdadeiro punto de inflexión para unha profunda análise política dende a
esquerda e o nacionalismo de Baiona que determine que algo estamos a facer mal. Persoalmente botei en falla a esta esquerda e ao suposto nacionalismo na loita contra a
construción dun campo de golf en Baredo, e considero fundamental para as baionesas e
baioneses facer política e estar a carón das demandas veciñais e non aparecer a meses
das eleccións, sen traballo previo e para dividir o voto. Algéns entenden que isto non é
así xa que levamos cinco meses desde as eleccións e xa nada se sabe deles. Dende logo
que o nacionalismo e a defensa da clase traballadora está garantida coa nosa presenza
pero considero que o mellor para a nosa vila, a nosa comarca e o noso País é outro
escenario tanto para o día a día como para as eleccións do 2023. Temos tempo para a
reflexión, pero reflexionemos.
Após 15 anos de goberno do PP e dende o intre que se nos ofrece entrar a formar
parte dun goberno tripartito seguimos sen abrir a botella de viño. Nada que festexar.
O primeiro que fixemos foi poñérmonos a traballar nos preceptos mínimos e
adecuados para cambiar a política en Baiona. Saíron 15 medidas como condición para
formar parte deste tripartito. Cuestións como a defensa e posta en valor da nosa lingua
e cultura, garantir a participación veciñal, programas de alugueiro social e vivenda protexida, redución da carga tributaria a persoas en situacións de dificultade, eliminación
da simboloxía franquista, suprimir a autorización de apertura os domingos das grandes
superficies comerciais fomentando o comercio de proximidade, políticas activas de
conservación da natureza e loita contra o cambio climático ou políticas feministas e
dotadas de orzamento foron algunhas desas propostas.
Tras cen días no goberno a análise é complexa porque ten moitos condicionantes.
Chegamos ao goberno en plena época estival cando Baiona multiplica a poboación, cos
orzamentos prorrogados e cun concello completamente desorganizado a nivel administrativo pola desidia e nefasta xestión do PP.
Estaremos enganados e
enganando á veciñanza si
festexamos resultados electorais, estancamento da esquerda nacionalista ou troco
de cromos. Purrela. A mudanza de política non se celebra, faise. Este cambio real
será galego, feminista, medioambiental e de clase ou
non será. A política é o énico
camiño, a paciencia é revolucionaria e o viño, un Reserva.

GALOS DE 4 A 5 KGS.
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entrevista

JOAN MARC SIMÓN, DIRECTOR EXECUTIVO DE ZERO WASTE EUROPE

PONTEVEDRA CAMIÑA CARA A SER UNA
PROVINCIA DE RESIDUOS CERO GRAZAS AO
PLAN REVITALIZA DE COMPOSTAXE
Zero Waste Europe é unha axencia europea que implementa boas prácticas na xestión
dos residuos e informa as decisión da Comisión e Parlamento Europeos. Participa nos
procesos de novas tecnificacións e dá ferramentas para cumplir as políticas da Unión,
“porque tan importante é a lei como que se aplique”, segundo afirma o seu director
executivo, Jean Marc Simón.
Nese marco de poñer a andar as políticas europeas é onde “boas prácticas” como o Plan
Revitaliza de compostaxe da Deputación de Pontevedra, liderado polo vicepresidente
nacionalista César Mosquera, “é moi útil”: O plan provincial foi cualificado dous anos
seguidos por Zero Waste como ‘experiencia relevante’ e agora difúndese dende
Bruxelas nunha publicación monográfica que explica as súas características. “Hai sitios
onde que nos preguntan como facer para cumplir os obxectivos de reciclaxe da UE, e o
exemplo está aquí, en Pontevedra”, asegura Simón.
Por que chega o Plan Revitaliza de
compostaxe dende a provincia de
Pontevedra a Bruxelas?
Porque consigue capturar a materia
orgánica (a parte do lixo formado por
restos de comidas e vexetais) dunha
forma descentralizada, moi económica,
e crear ocupación local. É un modelo
totalmente exportable para áreas similares tendo en conta onde se atopa
Europa hoxendía: porque nos interesa
crear ocupación local e xestionar os
recursos de maneira sustentable. A lei
agora di que hai que reciclar o 50%
dos residuos en 2020 e un 65% en
2030, e nós estamos buscando formas
de como chegar a esas cifras. O de
Pontevedra é unha ferramenta que ten
calquera rexión, nación ou lugar europeo que non saiba por donde comezar. Nós o que ofrecemos é dar o
exemplo de Pontevedra. Non fai falta
que reinventen a roda porque aquí en
Pontevedra xa se está a facer ben, e o
que se pode facer é simplemente replicar o modelo adaptándoo ás características propias.
Cales son as vantaxes máis claras
deste sistema descentralizado de xestión da orgánica?
Pois que é un sistema integral. Aquí a
Deputación formou ao persoal técnico
propio, faise un seguimento técnico
da compostaxe, e ademais aplícanse
novas tecnoloxías. O feito fundamental
é que hai unha economía circular de
proximidade tratando os residuos orgánicos en composteiros comunitarios,
individuais ou pequenas plantas de
compostaxe. Descentralizar a xestión
significa menos transporte e menos
grandes infraestruturas. Nun caso como
Pontevedra, con pouca densidade de
poboación, isto ten todo o sentido.

No caso de Europa a maioría ten áreas
pouco densamente poboadas. Non ten
sentido recoller e transportar os residuos a centos de quilómetros.
A compostaxe é unha opción dentro
da loita contra o cambio climático,
pero, hai alternativas?
O ciclo de nutrintes, o lixo que producimos de materia orgánica, ou o
devolvemos aos solos e capturamos o
carbono e evitamos que se escape á
atmosfera creando o cambio climático,
ou queimámolo ou imos a vertedoiro.
Nesos casos creamos CO2 ou outro
gas máis perxudicial… Por iso a Unión
Europea apoia todo o que sexa compostaxe. É o futuro.
Como cambiar hábitos na poboación
despois de estar anos co vixente modelo
de lixo?
Pois é fundamental traballar coa xente
para entenda da importancia do que
fan, da importancia de compostar, e
empoderalos. Nese sentido non é estraño que o plan de Pontevedra traballe
moito coa xente e co boca a boca,
para que entenda a importancia e se
eduque neste cambio. No futuro calquera cambio de hábitos debe ter como
base explicarse e que o cambio sexa
económicamente positivo para quen
o utiliza, e tamén máis conveniente.
Cando a xente ve o Revitaliza, ve que
é máis barato e máis fácil, e a xente
móvese por incentivos. Sempre hai
quen é reacio, pero eses cando estean
convencidos serán os máis activos a
favor.
Formar e manter persoal técnico como
os e as mestras composteiras é unha
clave no Revitaliza, algo que non existe
noutros lugares e que lle dá valor…
Si, claro. Nós participamos na formación de mestres compostadores. Hainos

en diferentes sitios de Europa, pero o
que ten de particular o modelo Revitaliza de compostaxe é que ten unha
formación propia do persoal técnico.
E que ese persoal controla un plan
que se deseñou para municipios diferentes. Dependendo da densidade de
poboación e características de cada
lugar, impleméntase o modelo de
forma máis personalizada, con máis
compostaxe comunitaria, máis individual… pero sempre cun seguimento
e control técnico propio e profesionalizado.
Un dos elementos que destacan na
publicación sobre Revitaliza é a APP
creada específicamente para a monitorización da compostaxe.
Si. A monitorización, o control da compostaxe é necesario sempre. Pero a
APP é moi novidosa. As e os mestres
compostadores poden meter datos dende
o teléfono mobil e controlar en tempo
real toda a información sobre os composteiros e facer seguimentos e trazabilidades. Isto permite ver a viabilidade
do sistema. Ata o de agora os sistemas
de compostaxe eran máis tradicionais
e esta APP aúna a información e dá
unha visión global en tempo real. É
unha grande innovación. O futuro pasa
por que a economía dixital e a máis
tradicional vaian da man.
Hai xente contraria ao modelo e tamén
hai unha parte política que o cuestiona…
A política é a política, pero o resto do
mundo debe ir cara adiante. O importante son os resultados, a súa transparencia. No caso de Pontevedra os

datos son transparentes, en canto a
resultados e captación, en canto a
varias variables. Se hai sistemas mellores a oposición política debería
amosalos e ter unha discusión técnica.
Politicamente todos queremos varrer
para casa, pero nas decisións importantes hai que ter unha base técnica.
O caso de Pontevedra está moi ben
defendido a nivel de datos. Por iso
Zero Waste o leva a Europa. Nós non
levamos ideas políticas á Comisión e
ao Parlamento. Levamos ideas que
funcionan e que teñan datos que o demostren.
Zero Waste declarou Revitaliza experiencia relevante, acaba de facer a
publicación monográfica, que pasos
quedan?
Seguiremos vendo como evoluciona
o plan provincial. Na Comisión de
Medio Ambiente nós presentaremos
esta experiencia novidosa e queremos
que se teña presente para que outros
países poidan levala á práctica. Logo
está o Parlamento, no que normalmente
están abertos a propostas como o Revitaliza, que podemos dicir que está a
nivel de superpolíticas como a do
Pacto Verde. Realmente, o Revitaliza
é un ‘estudo de caso’ de Zero Waste
Europe porque está totalmente aliñado
cos principios de ‘Zero Waste’ ou ‘residuo cero’, un obxectivo global cara
o que hai que camiñar en todo o
mundo aínda que sabemos non se dará
ao curto prazo… Por iso podemos
dicir que Pontevedra camiña cara a
ser unha provincia Zero Waste grazas
ao Revitaliza.
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CRISTÓBAL LÓPEZ PAZO

Tambores de guerra (IV)
Comuneiro de Montes de Tameiga, militante de Anticapitalistas
e veciño constituiente da Asemblea Veciñal GañaMós

(Este cuarto fragmento do diario de Senlúa Arraiana foi recuperado e adiantado ao noso tempo por Noitepedralonga, fiel
camarada do avó da futura lider da resistencia arraiana).

C

hámome Senlúa e son membro da
resistencia arraiana. Mañá partimos
cara os territorios da Colmea na franxa
do oeste. Sen eventualidades que nos
atrasen necesitaremos alomenos 30 días
para atravesar Mortefría. Non estarei soa,
a Asemblea decidiu que finalmente foramos dous os que nos infiltráramos na
Colmea e que na viaxe nos acompañara
unha pequena escolta que logo establecerá
base o máis preto posible dos asentamentos colmenitas para darnos apoio e
facilitar a extracción de disidentes. Todo
este operativo sen precedentes pon de
relevo o crucial que é esta misión para a
supervivencia do pobo arraiano. Un atento
silencio fíxose eco da exposición do Consello de Sabios sobre os resultados das
súas medicións respecto a minoración
do desfase entre a rotación e translación
da Terra. Un murmurio entrecortado
polos sentimentos contrapostos sucedeu
ás conclusións do Consello. O seu ditame
foi contundente, o acoplamento dos movementos do planeta será unha realidade
en menos de 10 anos. Que a cara escura
da terra quede estacionaria libraranos de
vagar pola face do asolado planeta esquivando o mortífero sol nacente pero
obríganos a facer resoar os tambores de
guerra moito antes do debido. Distamos
moito de ser rival nunha contenda aberta
contra a Colmea, nin en número nin en
armas. Somos un pobo fundado sobre a
repulsa ás armas e á violencia que desatan
pero o camiño da supervivencia é angosto
e retorcido. Se non acadamos a conquista
de territorios na frondosa franxa ocupada
pola Colmea os nosos días estarán contados. Apenas atopamos víveres en bo
estado, nin sequera rexistrando os soterrados aparecen xa conservas. A maioría

dos alimentos que rastrexamos son os
despoxos dos asentamentos da Colmea.
Sen necesidade de trasladarse para non
ser alcanzados pola xélida noite de Mortefría non volverán a deixar plantacións
abandonadas.
Necesitamos debilitar a Colmea para
estar en condicións de negociar un reparto
dos territorios. Este é o obxectivo marcado
pola asemblea, pero moitas nos tememos
que teremos que conxurar o arte do imposible para cohabitar pacificamente con
ese réxime totalitario.
Agardo que no longo camiño poida
clarexar a situación con Malatesta e rebaixar a tensión entre ambos. A todos
sorprendeunos que se ofrecera voluntario
para ser o segundo infiltrado. Ninguén
cuestionou a idoneidade de alguén tan
forte e abnegado na defensa da comunidade como Malatesta, a pesares de que
desde o fatídico incidente tornouse cada
vez máis calado e esquivo. A súa actitude
silente e por veces hosca é soportada con
comprensión pola nosa xente, pero a min
escóceme tanto que aínda hoxe me impide
suturar os sentimentos esgarrados pola
desgraza acaecida. Malatesta foi xunto
coa súa irmá Tenuesombra os meus infatigables compañeiros de infancia. Os
tres eramos os nenos máis atrevidos de
todos e nunha das nosas temeridades
Tenuesombra fóisenos. Xogábamos ao
límite, inconscientes do perigo, buscando
sentirnos libres e vivos pero foi a morte
a que xogou a derradeira man. O tempo
non cura as penas só as vai soterrando
na memoria. Revivir o sucedido préndeme
a comezón da culpa. Aquel día era un
calquera dos que xogábamos a ver quen
se adentraba máis en Mortefría rivalizando
entre nós ante o medo a perderse na es-

curidade. Coma sempre os tres quedamos
sós ante o abandono dos demais rapaces,
pero ese día Malatesta máis eu levamos
a nosa fanfarronería máis aló. Absortos
na nosa rivalidade esquecemos a Tenuesombra deixándoa atrás. Xa nunca voltamos a ver o seu sorriso. Ela nunca ría
ou choraba sempre mantía debuxado na
seu rostro un perenne esbozo de sorriso.
Un impertérrito rictus co que pretendía
agochar a dor pola recente morte da súa
nai. Nunca a atopamos, con ela se foi a
miña xuventude truncándose a profunda
amistade que Malatesta máis eu nos profesábamos. Ela sempre pretendeu que
nesa amistade aniñara unha relación máis
estreita. Abandonar o seu ciclosolar e internarse na xélida escuridade fixo anacos
a súa pretensión. Sempre temín que me
sinalaran, pero nunca ninguén nos recriminou nada. Pareceu como se todos
non agardasen outro desenlace para a
corta vida de Tenuesombra. Como non
me decatei? Cantas veces ten ecoado na
miña cabeza esta pregunta. Como non
me decatei?
Basta de lamentos! Teño que baixar a
despedirme da miña nai, pode ser a derradeira vez que comparta con ela as miñas inquedanzas. Gostaríame levarme o
diario que escribiu a miña avoa, a miña
nai o atesoura coma un códice vital pero
a min será un asidero nos abismos que
se aveciñan. O meu avó fluía a través da
acción mentres a miña avoa oficiaba de
cronista da súa época. Teño poucas lembranzas da miña avoa, despois do desastre
volveuse adusta e taciturna. Sempre estaba
onde era necesario pero a profunda aflición
polo sucedido ensombrecía o seu rostro.
Se coñezo ben a vida dos meus avós e da

infancia dos meus pais na súa amorriñada
Tameiga natal é pola infinidade de veces
que lin os diarios da miña avoa Loiralei.
A miña nai durmíame cos pasaxes máis
alegres do diario e logo eu atopei alimento
racional nas súas diatribas o contra os
gobernantes corruptos e a xente indiferente. Levo sempre conmigo unha das
fotos que gardou no seu diario, son portais
máxicos que espertan a miña imaxinación
e trasládanme a aquel mundo verde.
Como se me vai o tempo cando póñome a escribir mentres os fragmentos
da lúa alumean no escuro ceo sinalándome
o destino que mañá imos emprender.
Pero hoxe quero rematar cunhas palabras
da miña avoa que desde hai tempo reteño
na memoria: “...pero quen se cre que é?
Coma unha rancia aristócrata enfundase
na bandeira do noso concello como se
ela estivera unxida por un halo divino e
fora a nosa luz no abismo. Canto máis
grande é a bandeira coa que se viste
maior é a necesidade de agochar a súa
irritación por ter que tratar coa xente do
común. Como é posible que case a metade
da veciñanza siga almorzando as súas
mentiras sen unha vaga de arcadas? Ela,
na súa embriaguez de si mesma, considera
insólito e reprobable que alguén ose levantar a voz ante as desfeitas da súa deleznable cobiza. Pero ela non é o problema,
ela é superflua, son os indiferentes quen
nos empurran polo tobogán da extinción…”

ALMACENES MOLINER
NOVAS INSTALACIÓNS

CONTAMOS CONTIGO

POLÍGONO A GRANXA PARCELA 259 NAVE 6
O PORRIÑO - 986 346 787 - info@jmoliner.com
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A REDE CIDADÁ SARE DE EUSKAL HERRIA
SARE é unha plataforma cidadá,
que xorde da sociedade civil vasca.
Eles defenden a necesidade da
resolución integral do ciclo de
violencia que sufriu Euskadi en base
ao recoñecemento da dignidade e
da dor das vítimas, e do respecto
aos dereitos humanos das persoas
privadas de liberdade. Nós falamos
con dous dos seus portavoces;
MIKEL e JOSU

De onde vides e cales son os vosos
obxectivos?
Despois de que en 2.011 ETA abandonase as armas, ábrese un novo ciclo no
que ao noso entender era absolutamente
imprescindible o recoñecemento a reparación e a xustiza para todas as
vítimas. E cando digo todas, digo todas
sen excepción.
Tamén traballades cos presos non?
O respecto aos dereitos humanos dos
presos e presas é tamén esencial desde
unha perspectiva ética. En definitiva
nós reivindicamos unha resolución integral tanto no tema das vítimas, refírome
ao necesario recoñecemento a esas persoas, como no respecto aos dereitos
dos presos.
E cal é a motivación da vosa labor?
Pechar de maneira efectiva o ciclo de
sufrimento que padeceu este pobo, e
pechalo ben para que todo o mundo se
sinta resarcido, e poidamos mirar cara

“O NOSO LEMA É DEREITOS
HUMANOS, RESOLUCIÓN E PAZ”
ao futuro, sen esquecer o pasado pero
construíndo todas e todos.
Cando nace SARE?
No Ano 2015.
Supoño que para pechar de verdade
este espantoso ciclo de dor e violencia,
a sociedade civil terá que asumir
un papel moi relevante?
Abofé que si, ten que ser así porque
por desgraza aos partidos políticos semella que lles importa máis o interese
particular da súa formación política.
Como foron estes catro primeiros
anos de vida de SARE?
Ao noso entender conseguimos un acordo de base social ampla no que se
refire ao respecto aos dereitos humanos
dos presos, bo exemplo de elo son os
acordos logrados nos parlamentos de
Gasteiz e Nafarroa, ou o feito de que
60 concellos teñan aprobado mocións
en prol de rematar coa dispersión
Ese “acordo social” que mencionas
é plural e transversal, ou só abrangue
a unha parte da sociedade?
Se non fose plural non nos serviría,
temos feito mobilizacións ao respecto
que congregan a ducias de milleiros de
persoas, con sensibilidades moi diversas,

só así se poderá pechar de verdade o
ciclo da violencia
A política penitenciaria do goberno
Sánchez mudou en relación coa do
goberno Rajoy?
Practicamente nada
E cales serían os motivos ao voso
xuízo?
Interese político, por desgraza como
che dixemos antes semella que o cálculo
do rédito político importa máis que os

dereitos humanos, o interese está por
encima dos valores
Falemos da política de dispersión?
Foi unha decisión claramente política
que xera un sufrimento aos presos e
aos familiares
Se foi unha decisión política facela,
tamén terá que ser rematar con ela?
Desde logo que si, e nós como rede cidadá traballamos para crear acordos
sociais o máis amplos posibles que

Deseños - Obras - Mantementos - Regos automáticos - Podas Desbroces - Tratamentos fitosanitarios - Traballos forestais
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vaian nesa dirección.
Rematar coa política de dispersión
sería un privilexio para presos que
en moitos casos cometeron terribles
asasinatos?
Non, de ningún modo sería un privilexio,
só sería respectar os dereitos humanos
e a lei.
Creo que vós defendedes en relación
cos presos e presas catro puntos de
mínimos, que considerades imprescindibles para a normalización plena
do país, non?
-Terminar coa política de dispersión,
só un 2% dos presos de ETA están en
cárceres vascas.
-A liberdade dos presos gravemente
enfermos, ou como mínimo que teñan
o dereito a recibir unha atención adecuada.
-A progresión de grado penitenciario.
Se estás en primeiro grado é imposible
acceder ás vías que non futuro che
dean a liberdade. E máis do 90% dos
presos de ETA están en primeiro grado,
cando arredor do 80% da poboación
penitenciaria está en segundo grado
-A refundación de condenas. Se tes
cumprido un tempo de condena nun
país, ao nos xuízo, se é polo mesmo
delito ese tempo debería ser descontado
cando ingresas na prisión doutro estado.
Porén por desgraza en Estrasburgo dixéronnos que non.
E vós supoño que entenderedes que
os colectivos de vítimas de ETA
amosen rexeitamento a ese tipo de
medidas?
Nós pensamos que hai moita desinformación e que cómpre facer moita pedagoxía. Quero deixar moi claro que

non queremos esquecer o que pasou,
que recoñecemos a dor das vítimas e
dos seus familiares, pero consideramos
que debemos construír o camiño para
que as novas xeracións non herden o
sufrimento que padecemos.
O recoñecemento da dor causada
só se lle esixe a unha parte?
Si.
Eu podo entender, a dor de todo
tipo de actores, e comprendo que
quen a sufriu nas súas carnes, ou
nas dun ser querido, sintan rabia e
frustración ante as medidas en prol
dos que a causaron. Entendo que é
dificilísimo pechar feridas tan intensas, ás veces non pensades que
ides demasiado rápido?
Nós respondémosche con outra pregunta; a quen lle interesa prolongar un
conflito deste tipo? Quen pode querer
que se enquiste na sociedade?. Nós sabemos que este é un camiño longo,
duro, e moi complexo. Hai vítimas
que senten rancor e incluso odio, e nós
entendémolo, pero tamén as hai que
comprenden que a nosa aposta é sincera
e construtiva e nos apoian mesmo acoden ás nosas mobilizacións.
Eu teño a sensación de que, nas
rúas, a división da sociedade en
bandos afortunadamente semella
que se vai esvaecendo aos poucos,
creo que Euskadi se parece cada
vez máis a un país normal?
Si afortunadamente é así. E nós estamos
moi orgullosos de participar dese camiño
co noso lema que pretendemos que
sexa a nosa filosofía de traballo: ”Dereitos humanos, resolución e paz”.
Moitas grazas

Victoria Alonso reta a Arévalo a
unha auditoría externa
MOS.

No pleno de Mos tratouse recentemente
a aprobación da conta xeral do ano 2018.
Onde o partido socialista se opuxo firmemente a estas contas que o goberno
aprobou en solitario. A voceira do partido
socialista en Mos Victoria Alonso, puxo
en dubida a boa xestión que o goberno
de Mos esta a facer respecto as contas
presentadas. Nomea cuestións coma que
no informe de intervención no apartado
remanente de tesourería aparecen dereitos
pendentes de cobro por valor de case 5
millóns de Euros nos anos anteriores e
850.000€ do ano 2018. Afirma que Mos
ten máis dun 70% de saldos pendentes
de cobro, 20% máis da media dos concellos remitíndose o consello de contas
de Galicia. Recalca que unha das medidas
a tomar no informe de intervención é intentar reducir os dereitos pendentes de
cobro e non depender so das subvencións.
Alonso di que pola banda das subvencións a alcaldesa no ano 2018 non
recibiu o que tiña previsto e pídelle que
faga unha mellor xestión destas no 2019,
porque ou esta enganando a veciñanza
ou non fai tal boa xestión das subvencións
coma ela alardea.
A portavoz socialista felicita a alcaldesa
pola redución da débeda bancaria, recalcándolle que é moi doado, se para facelo
deixa de pagar as facturas necesarias
para o funcionamento do concello.
Volve facer referencia o informe de

intervención para afirmar que ten obrigas
recoñecidas pendentes de pago de case 3
millóns de Euros e case 500.000€ pendentes de aplicar os orzamentos. Un 25%
pendente de pagar na recollida do lixo,
22% en benestar social, 20% na axuda a
domicilio, 23% pendente en cultura, case
50% en deportes e un 70% en saneamento.
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GUSTAVO BARCIA, CONCELLEIRO DO BNG EN MOS

“A ALCALDESA NON BUSCA O CONSENSO,
BUSCA A CONFRONTACIÓN, QUE É ONDE ELA
SE ENCONTRA CÓMODA”
Por desgraza para os intereses xerais da veciñanza de Mos, só unhas poucas ducias de votos determinaron que o nefasto
goberno dese concello, dirixido por unha alcaldesa nefasta, conservase a 9 acta na corporación municipal e polo tanto a
maioría absoluta. Unha vez asegurado o control político do concello, a voracidade do capitalismo salvaxe carente de
escrúpulos lánzaos a tentar arrasar cos montes do seu concello para favorecer intereses particulares nunha operación
especulativa de manual: expropio o que non é meu, compro barato, e logo vendo caro. Lamentablemente aos lexítimos
propietarios do monte de Tameiga, non lles vai quedar máis remedio que a vía xudicial para tentar parar semellante
barbaridade. Agardemos que a xustiza dos homes sexa xusta e poña a alcaldesa de Mos no seu sitio, pero non temos
ningunha dúbida de que a historia, a xuíza máis inexorable de todas, emitirá máis cedo que tarde o seu veredicto e que
este dirá con claridade que quen bipolariza á sociedade, quen a divide en amigos/inimigos en bos/malos en
comigo/contra min, quen non lle importa arrasar coa natureza merece pasar á historia con letras de ouro, si, pero nos
anais da ignominia política. A Nova Peneira, conversou con Gustavo Barcia, concelleiro do BNG para coñecer a súa
opinión sobre o estado das cousas no que se refire ao proxecto do Celta e do PP.
100 días despois de ter tomado posesión da túa acta de concelleiro e
de seres a voz do nacionalismo galego
no concello de Mos, que valoración
fas destes meses?
Meses moi intensos despois de comprobar que a actitude do goberno
segue a ser a mesma de prepotencia
e total desprezo cara a oposición, aos
concelleiros e, sobre todo á veciñanza
que nós representamos, que se merece
tanto respecto como a dos votantes

do PP. Desde logo a actitude da alcaldesa e deste goberno é todo o contrario á actitude respectuosa.
40 votos determinaron que a alcaldesa de Mos conservase a súa maioría
absoluta, 40 votos decidirán que se
arrasen cos montes de Tameiga?
PSOE, Gañamos e o BNG representamos o 51% dos votantes do concello,
o PP, que goberna, o 47% e un 2% de
votos nulos ou en branco. Foron 40
votos os que determinaron a maioría

absoluta do PP, non lle restamos lexitimidade ao PP e a Nidia Arévalo
para ser alcaldesa e gobernar este
concello pero, que si, cando se toman
decisións deste calado, si que hai que
telo en conta. Igual que aos cataláns
se lle di que con un 47% non se
poden independizar, tampouco en
Mos con un 47% dos votos sería
lóxico que se arrase ou expropie con
1.000.000 de metros cadrados de
monte.

Contemplas a posibilidade dunha
volta atrás como, por exemplo, fixo
o PP de Baiona co seu proxecto de
chantar un campo de golf na Serra
da Groba? ou hai tanto interese en
xogo que xa o goberno de Mos non
vai recuar?
Por desgraza creemos que nin por
asomo ten a intención de recuar,
vimos a súa actitude no pleno pasado,
o desprezo co que tratou á oposición
é unha mostra de que ten a intención
de ir ata o final, pase o que pase, e
custe o que custe.
Creemos que é unha mala nova que
o único que fai e dividir á veciñanza,
non só na parroquia de Tameiga,
senón en todo o concello. Dividido
entre bos e malos veciños.
Cando a alcaldesa antes das eleccións
dicía que só se faría con acordo cos
veciños, mentiu? vaise facer con expropiación ou contemplas algunha
outra hipótese?
Na documentación oficial, que foi a
que votamos o mes pasado, en ningún
momento aparece outra palabra para
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a adquisición de terreos que non sexa
expropiación. No documento económico a palabra expropiación aparece
22 veces e na memoria do proxecto
18. Sen embargo a palabra, negociar,
negociación, mercar ou permutar aparecen 0 veces.
Mentiu, ela di algo que lle debe de
gustar moito ao PP como, permuta
en forma de simulación en diferido,
nós votamos unha expropiación e ela
o que di e que vai chegar a un acordo,
pero antes as nosas preguntas no
pleno, nas que insistimos varias veces
sobre se non hai acordo que pasa, en
ningún momento se atreveu a dicir
que se non hai acordo, vai haber expropiación. Sen embargo un 97% dos
comuneiros dixeron que non quería
chagar a un acordo, nin por expropiación, nin por permuta. Non o
queren e son os lexítimos donos do
terreo.
Nas xuntanzas tan tensas que está a
haber estes días, o goberno de Mos
facilita conscientemente a entrada
aos seus acólitos e dificulta a de persoas que saben contrarias ao proxecto
do Celta?
O pleno pasado foi algo bastante curioso, comezaba ás 10 pero xa dúas
horas antes había xente partidaria,
militante ou afín ao PP esperando
nas portas. Limitouse a menos da
metade do aforo que ten o auditorio
do Pazo de Mos, pediuse identificación
a parte dos veciños para poder entrar
e chegando a non deixar entrar aos
periodistas por non ter acreditación,
cando en ningún momento o concello
enviou a notificación de que se tiñan

que acreditar e é o propio concello
quen ten que dalas. Todo por non
deixar pasar a uns periodistas que
non son afíns á causa. Isto denunciámolo ao principio do pleno.
Tamén prevendo a situación, o xoves
pasado, o BNG rexistrou por escrito
no concello que se celebrara o pleno
no multiusos das Pozas. É un sitio
con moita máis capacidade, e se no
caso que se previra algún incidente
que houbera que evacuar, son unhas
instalacións cuns accesos máis amplos
e moito máis fácil de evacuar. Aquí
non se molestaría á veciñanza e non
se lle impediría a moitísimos veciños
poder acceder a este pleno.
Cal é a túa valoración sobre o feito
de ter obrigado a máis dunha ducia
de persoas a declarar de urxencia
no cuartel da Garda Civil?

BAR PAZO DE MOS

Nova xerencia. Coñécenos¡¡¡

Carretera de Vigo a Madrid (Antigua N550)
AVDA DE GALICIA 53 A MOS
986 092 947

Este punto non remato de entendelo.
É certo que a Garda Civil citou a declarar a varios veciños polos incidentes, pero a cuestión é que se
intenta criminalizar aos veciños.
Os incidentes da charla que tratou de

dar a alcaldesa o martes pasado, non
os iniciaron os veciños, os veciños
que estaban alí foron convocados
pola propia alcaldesa, nunha carta
que enviou o tódolos veciños de Tameiga, na carta non diferenciaba que
só podían entrar os que estaban a
favor e fóra tiñan que quedar os que
estaban en contra.
O conflito iniciouse no momento en
que a alcaldía deu orde que se identificara aos veciños, principalmente
aos de verde, temos constancia por
imaxes. Hai outros veciños, probablemente partidarios, que entraban
por outra porta do multiusos, e a eses
non se lles pedía identificación. Aquí
comezou o conflito, os veciños o
único que fixeron foi protestar e esixir
que se lles deixara entrar coma calquera veciño a unhas instalacións públicas.
Evidentemente, condenamos que se
agrida a un veciño, pero tamén condenamos que se trate de criminalizar
a outros veciños que non están de
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acordo coas posturas do goberno local.
Entón o goberno de Mos intenta criminalizar ás persoas que se opoñen
ao proxecto do Celta?
É evidente. Se un veciño comete a
falcatruada de agredir a outro veciño,
hai que condenalo, pero ese veciño
non responde por toda a veciñanza.
Non hai acción de goberno máis
irresponsable que aquela que bipolariza á sociedade..este goberno non
se decata de que está sementando a
discordia entre a sociedade mosense?
ou sinxelamente non lle importa?
Por desgraza parece que non lle importa.
A alcaldesa chegoume a dicir que a
min me molestaban os millonarios, e
non é así, a min o que me molesta é
que un goberno se poña ao servicio
duns particulares en contra do criterio
dunha parte importante, neste caso
maioritaria, da veciñanza mosense.
A Nidia dálle igual, só lle falta dicir

"EN PUXEIROS"

isto vaise facer polos meus ovarios.
Unha actitude totalmente irresponsable
Nidia non busca consenso nin dialogo
coa oposición, o único que busca é a
confrontación porque é onde se sinte
cómoda. Se ela di que quere ir todos
en conxunto, o normal é que se
moleste en poñerse en contacto coa
oposición para saber a nosa opinión,
é non o fai.
E que nos dis do prezo da expropiación a 1,5€ o metro cadrado?
Aquí hai que aclaran algúns dos
puntos do proxecto que non están
claros, un é este.
Tal e como está redactado, non se
sabe canto se vai pagar, ese 1.5€ sería
o prezo medio que se pagaría de indemnizacións sobre o que hai no
terreo como alpendres, alboios, plantacións, depósitos… Despois hai un
apartado que di que o custe total das
indemnizacións e de terreo ascendería
a case 14.000.000€, pero no fai diferenciación, no documento non aparece

realmente o prezo do terreo.
Cal vai ser a acción política que vai
desenvolver o BNG no futuro inmediato no que respecta a este asunto?
Vaise basear en varios eidos.
Vai ser o combate político a nivel
local no pleno, mostrando a nosa postura contraria; combate administrativo
presentando as alegacións pertinentes
e buscaremos o combate político a
nivel doutras institucións, porque
creemos que tamén teñen que dicir
algo sobre este tema.
Estades en contacto coas outras
forzas da oposición para desenvolvelas en conxunto?
O que temos claro e que para nós
isto é un “pelotazo”, que se compra
terreo de monte barato para recalificalo
como urbanizable para que logo o
Sr. Mouriño o venda xunto co Celta,
xa se demostrou que é o que quere.
Coa oposición temos as nosas diferenzas. O BNG está en contra de
todo o proxecto, outros partidos teñen
unha postura diferente, pero o que
temos claro é que é un pelotazo urbanístico con tódalas letras e con eses
pequenos matices que poidamos ter,
nese eido estamos unidos e trataremos
de levar ao máximo posible esa unidade de acción para intentar que isto
non siga cara adiante.
Contemplades a posibilidade, como
BNG, de chegar a xudicializar o tema?
Creo que a xustiza ten que ser case o
último recurso á hora de facer política,
pero non o descartamos. Creemos

que aquí hai argumentos e indicios
suficientes para que isto non se leve
a cabo. Nós seguimos sen ver o interese público deste macro-proxecto do
Centro Comercial, por moito que diga
alcaldesa que en Mos non ten onde
mercar zapatos, como dixo no pleno,
para nós o de ir mercar zapatos non é
de interese público.
Entón ao goberno de Mos o de fomentar o comercio local dálle igual?
No pleno deixou entrever que en Mos
non hai comercio local e deixou entrever tamén que lle da igual.
Tamén lle da igual o pequeno comercio de Vigo ou do Porriño, unha
postura que non entendemos. Nidia
chegou a dicir literalmente que defende ao territorio, como se estiveramos na Idade Media. Só lle falta
saír a cabalo e enfrontarse a Abel
Caballero nunha xusta.
Reiteramos que non ten que defender
ao territorio, ten que defender aos
veciños e veciñas do Mos, como aos
cidadáns neste caso, non pode dicir
que lle dan igual os veciños do Porriño
porque convivimos con eles.
Rematamos Gustavo, se como parece
o PP perde a Xunta no 2.020, poderase parar este despropósito?
Da a sensación de que iniciaron este
proceso axiña precisamente polas
elección á Xunta. Se nada muda e
non hai retrasos nos informes pertinentes, isto aprobaríase definitivamente
en maio do 2020. Da que pensar de
que queren apurar os prazos para que
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se aprobe antes de que haxa eleccións.
Eu creo que si muda a Xunta isto non
sae adiante, non por que cambie a cor
política, senón porque se lle vai dar
prioridade e ter en conta cousas tan
importantes como é o Medio Ambiente.
Este proxecto é unha desfeita medioambiental, ou o tema de interese
público. Interese público é un hospital
ou un instituto, non un Centro Comercial.
Moitas grazas Gustavo, queres dicir
algo máis para as veciñas e veciños?
Dicir que é lamentable o pleno do
luns, a actitude de desprezo e de falta
de respecto que tivo a alcaldesa aos
concelleiros da oposición é algo lamentable e triste.
Tamén e triste que se utilice á veciñanza
para aplaudir ese tipo de actitudes e
que non se permita ás veciñas e veciños
acceder ao pleno. Foi algo sub-realista,
con mencións persoais no pleno cara
concelleiros. Os concelleiros tamén
somos veciños e creemos que nos merecemos o respecto do goberno, e non
se está facendo.
Quizás sexa a parte máis triste de
todo isto, confrontar aos veciños, e
todo propiciado para favorecer a un
señor empresario que só vai mirar
polos seus intereses monetarios, non
ven a agasallar nada ao concello.

O Mos Digno homenaxea ás vítimas
do terror franquista
O

pasado día 6 de outubro, máis
dun cento de persoas congregáronse por undécimo ano consecutivo
no cemiterio de Mos, convocados pola
comisión de familiares pola memoria
histórica de Mos para homenaxear ás
mulleres e homes da localidade, asasinados polo réxime criminal e asasino
de Francisco Franco. E un ano máis o
goberno municipal deste Concello
amosou o que é ter un corazón escuro,
negro e tebregoso, pois nunha homenaxe celebrada en Mos, para dignificar
a memoria de veciños e veciñas de
Mos, asasinados por defender a democracia, a liberdade e a lei, preferiron
non asistir. Algún día a historia, a máis
inexorable de todas as xuízas, porá a
Nidia Arévalo no lugar que merece,
un sitio dunha cor moi parecida á cor
do corazón do dirixente político que
non quere asistir a unha homenaxe
deste tipo. Imaxinen, queridos amigos
e amigas, que nun concello con alcaldesa do BNG, de Podemos ou do
PSOE se realizase unha homenaxe a
calquera asasinado polo terrorismo de
Eta, a Miguel Ángel Blanco, por exem-

plo, e que a alcaldesa ano tras ano declinase asistir a tal homenaxe. Imaxinen
que pasaría?, Imaxinen que dirían desa
alcaldesa todas as canles de TV?, Imaxinen que dirían desa alcaldesa todos
os xornais?....
Nós, alí estivemos, xunto co Mos
digno que se lembra con amor e tenrura
do sufrimento dos seus fillos e fillas
esmagados baixo a bota podre e miserable do terrorismo do nacional catolicismo español, e foi un acto enormemente emotivo. Os sentimentos
máis íntimos as emocións máis pro-

C onc ertos:

fundas, a sensibilidade máis intensa,
desbordaban, como unha fervenza
tempestuosa desborda o caudal do
máis caudaloso dos ríos, os corazóns
das persoas que escoitamos as palabras
de Ana, a música de Lia ou a poesía
de Chus falando de memoria de dignidade e de xustiza. Nestes tempos
escuros nos que os fillos ideolóxicos
dos asasinos tratan de branquealos, A
Nova Peneira, mentres teña voz, falará
sempre dos mortos para que os seus
nomes e a súa dignidade nunca se borren da historia.

-VENRES 8 23,00 “THE BAND”
- SÁBADO 9 SESIÓN VERMÚ “O AMIJO DA PELUQUERA”
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IZASKUN BILBAO, EURODEPUTADA DO PNV

“A MAIOR PARTE DOS EURODEPUTADOS,CANDO LLES FALAS DE QUE
AOS LÍDERES DO INDEPENDENTISMO CATALÁN ACÚSANOS DE DAR
UN GOLPE DE ESTADO, CONSIDÉRANO SIMPLEMENTE RIDÍCULO”
Izaskun Bilbao é eurodeputada do PNV é boa amiga de A Nova Peneira.
Novamente tivemos a oportunidade de manter unha longa conversa con
ela e como sempre foi un pracer falarmos cunha muller dunha lucidez
extraordinaria. Velaí vai o que deu de si a nosa charla.
-Acaba de iniciarse o curso político
no parlamento europeo, con que ánimos inícialo? E cales son os retos máis
significativos que afrontas neste mandato?
Creo que no noso programa expresei
claramente varias prioridades. a primeira
converter a Europa nun axente activo e
referente na loita contra o cambio climático o que implica acelerar a descarbonización da economía e a aposta
pola economía circular. Tamén temos
que tomarnos en serio converter a idea
de mercado único nunha realidade no
sector financeiro, dixital e enerxético e
acabar co dumping entre facendas dos
estados membros que foi catastrófico
para o devir da recadación en toda a
Unión.
Ademais, hai que profundar na democratización dos procedementos comunitarios, entender definitivamente que
hai xa actores en mellor posición que
os estados para apoiar a construción
europea e obrar en consecuencia. E
por suposto dedicar á custodia da cali-

dade do estado de dereito o mesmo entusiasmo e medios comparables aos
que se dedican a garantir a estabilidade
financeira. Algúns estados violan sistematicamente a Carta de dereitos Fundamentais. Non pode ser que a Unión
se escude en que estas violacións non
se producen en execución da lexislación
europea para evadir a súa responsabilidade e xustificar a súa pasividade. En
España temos lamentables exemplos
de problemas de independencia xudicial
clamorosos e evidentes, ataques desde
as máis altas maxistraturas e institucións
ao pluralismo político e institucional.
O responsable do tema na Comisión
Frank Timmermans aplicou unha dupla
vara de medir clarísima. Se algunhas
das cousas que ocorreron en España
ocorresen en Hungría abriríase un procedemento de infracciòn. En España o
xefe da bancada dun grupo político
pode presumir de que manexaron o
nomeamento da cúpula do poder xudicial
e Timmermans facer como que non
viu o ocorrido.

-Non podemos entrevistar a unha
euro parlamentaria sen falar do
Brexit. Que escenario contemplas?:
-Un Brexit resultado dun acordo
negociado? -Un Brexit ás bravas e
sen acordo? -Que consecuencias, ao
teu xuízo, traerían ambas as opcións
para as cidadás e cidadáns da UE
en xeral, e do estado español en
particular?
Ninguén o sabe. Os últimos acontecementos confirman unha cousa: a completa irresponsabilidade dos populistas
mentireiros que meteron ao Reino Unido
nesta crise, a súa baixa calidade como

políticos e a súa completa falta de escrúpulos. Ese labirinto só pódeno resolver os británicos deixando fóra de
xogo a líderes como Boris Johnson
que acaba de sufrir un revés á altura
dos seus actos coa reapertura do parlamento británico. Algúns acontecementos
dos últimos días son enormemente didácticos para explicar con meridiana
claridade que significa para o cidadán
medio un Brexit sen acordo. Pensemos
na quebra de Thomas Cook. É transnacional, afecta a clientes de toda a Unión
que teñen garantidos os seus dereitos
como clientes de operadores de turismo
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ou pasaxeiros de liñas aéreas por lexislación europea. hai un fondo europeo
de adaptación á globalización que pode
axudar a recolocar aos empregados
que quedan sen traballo... A empresa
crebada está radicada en gran Bretaña.
Imaxinemos quen garante que cun
Brexit salvaxe nun caso como leste.
Eu teño unha resposta clarísima: desde
logo Boris Johnson e as súas políticas
non.
Ás veces a política parece que queda
un pouco lonxe para amplas capas
da sociedade, e se cabe, este fenómeno signifícase máis no que respecta a a política europea. Explícanos
a importancia que ten Bruxelas no
día a día de calquera cidadán ou cidadá?
Aquí aprobamos regulamentos que son
lei para todos os cidadáns europeos en
canto publícanse directivas que marcan
o sentido da lexislación estatal en moitas
materias. Entre uns e outros practicamente o 80% da normativa que nos
afecta faise aquí.
-O rexurdir da ultradereita neo
fascista en Europa é imparable?
Hai receitas clarísimas para evitalo:
non normalizar o discurso do odio
que estes grupos expoñen, demostrar
que as respostas simples e fracasadas
que propoñen estas forzas non serven
para resolver problemas complexos
como os que temos. En definitiva derrotar politicamente un discurso e
unhas políticas que foron a orixe das

grandes guerras que sacudiron Europa
o século pasado. Quizá por iso a
semana pasada aprobouse en Estrasburgo unha resolución sobre a importancia da memoria europea. Lembrar
o lugar ao que conduciron estas barbaridades é unha boa maneira de evitar
que se repitan. E facilitar verdade,
xustiza e reparación ás súas vítimas
unha necesidade ineludible que en España está pendente.
-Supoño que a organización dos
grupos parlamentarios nun parlamento supraestatal será enormemente complexa, pero non logro entender por que o PNV comparte
grupo cun partido ultra nacionalista
español como C, S especialmente
hostil contra aquelas visións diferentes á súa no que respecta á arquitectura estatal?
As ideas que manexa Ciudadanos
sobre por exemplo o concerto econó-

mico, a diversidade lingüística, ou o
seu propio concepto nacionalista e decimonónico do que é un estado nación
non son maioritarias no noso grupo. A
internacional á que pertencemos, o Partido Demócrata Europeo está nas antípodas desas posicións. Eles pertencen
a outra internacional que tampouco entende as súas posicións nacionalistas e
os seus conceptos identitarios españolistas moi pasados de moda. Baste dicir
que na Internacional Liberal hai partidos
que viven e operan en estados plurinacionais e non compran eses discursos.
Por iso non se suscitan aquí e non se
abre ese debate. Logo noutros temas
europeos podemos coincidir. En todo
caso creo que esas explicacións deberían
dalas eles que son os que viñeron a
este grupo no que estabamos nós e
non ao revés.
-En Bruxelas, algunha vez reunícheste co President Puigdemont?

Estiven en varios actos nos que el participaba e conversamos nalgunhas ocasións. Brindeille todo o meu apoio
cando na miña opinión de maneira arbitraria impedíuselle acceder á súa acta
de deputado. Participo ademais na plataforma de dialogo Cataluña Europa
que avoga por unha saída democrática
a un conflito que non se vai a resolver
a sentenciazos. A instrución do caso e
a insistencia en aplicar a este asunto o
tipo delituoso de rebelión é un dos escándalos máis lamentables protagonizados nestas décadas pola cúpula da
xustiza española que parece que nin
sequera se decatou de que os euro deputados se reúnen en pleno en Estrasburgo. Os sete membros desa sala impediron tomar posesión do seu cargo a
Junqueras entre outras razóns porque
como tiña que viaxar a Bruxelas para
participar nese primeiro pleno podía
reunirse con Puigdemont. O argumento
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era de pacotilla, pero ademais a circunstancia que suscitaba imposible. Un
erro semellante pon de relevo tanto a
contumacia de quen o comete como
os prexuízos que manexan e a moi deficiente calidade dos autos que escriben.
-Entre os e as europarlamentari@s
existe debate en relación ao tema
catalán?, ou como deixan entrever,
en liñas xerais, os medios de comunicación españois hai unha opinión
abafadora que sostén que España é
un estado democrático e de dereito
que se limitou a aplicar a lei contra
unhas persoas que supostamente
non a cumpriron?
Aquí eu atópome con moi pouca xente
que entenda os paus que se repartiron
o un de outubro ou que leven xa dous
anos en prisión políticos, algúns moi
coñecidos aquí polo seu talante democrático e pacifista. Cando lles falas de
que lles acusan de dar un golpe de
estado a maior parte consideran esa
acusación como simplemente ridícula.
Non se permitiu tomar posesión a Junqueras porque os partidos estatais que
están a apoiar esta infamia e especialmente os xuíces que están a xulgar o
asunto non se queren arriscar a perder
unha votación sobre a inmunidade de
Junqueras. Nin as opinións públicas,
nin a administración de xustiza nin
boa parte da clase política europea,
como se demostrou en Suíza, Escocia,
Bélxica ou Alemaña entenden a “política” que aplica España en Cataluña.
Ninguén cre que esa vía vaia a resolver
o problema que alí hai.
-Que saída lle ves ti á cuestión catalá?
Só unha, a política. Hai que aplicar
unha receita moi simple: non se pode
impoñer unha posición e non se pode
impedir o debate político. Se se aplica
esa norma tan simple hai obrigación
de poñer as cartas sobre a mesa e negociar unha saída. O Brexit debería de
ensinar ao independentismo que ese
tipo de procesos non se executan facilmente porque teñen unhas enormes

implicacións. Ademais, necesitan maiorías sociais moito máis sólidas que as
que teñen hoxe. Pero, do mesmo xeito
o estado debería de entender que perdeu
a partida en Cataluña por non entender
que é e que significa o principio de diversidade cultural e institucional no
que se basea, sen ir máis lonxe a Unión
Europea.
Creo que seguen sen decatarse de que
por moito que retorzan a lei, que concerten poderes que deberían de ser independentes, por moito que encarceren
inxustamente a políticos que nin de
lonxe cometeron delitos como o que
se cometeu Antonio Tejero, non van
resolver un problema que é estritamente
político e seguen alimentando o independentismo máis radical. é un problema
de incompetencia técnica e de nula capacidade para a xestiòn emocional.
Nas relacións humanas a sedución pode
convencer, a dominaciòn xera rexeitamento. Seguen sen ser conscientes de
que se un 60% de cidadáns apoian a
independencia ese proceso é imparable
-Unha das comisións das que formas
parte é a de pesca, un asunto moi
relevante para Galicia. Consideras
que algunha vez as negociacións
para as cotas europeas no banco
canario sahariano poderanse ter cos
auténticos donos desas augas, os saharauís?
Iso di o dereito internacional e iso din
as sentenzas dos tribunais europeos.
Unha das cousas que máis dano faille
ao prestixio da UE é que ás veces antepón os intereses aos valores.
-Seguindo con Galicia, vós tedes
relacións con CXG, de feito levastes
a Europa varios temas que nos afectan, a pedimento dese partido, poderías dicirnos algún dos máis importantes?
Pois desde acordos de pesca críticos
para a frota galega, a posicións sobre
pesca artesanal ou etiquetaxe dos produtos de pesca que son críticos para os
produtores galegos. traballamos sobre

cuestións de vida cotiá como os atascos
nas autoestradas ou o control sobre a
intervención europea na crise dos incendios do verán pasado. Traballamos
moito e ben tamén en temas industriais,
medio ambientais de consumo... O
máis importante é que dispoñemos
dunha mecánica de colaboración frutífera.
-A estratexia do PNV en relación
co país galego vai seguir sendo ter a
CXG como aliado preferente? Ou
vistos os malísimos resultados desa
formación política considerastes algo
diferente?
O noso correspondente en Galicia hoxe
é Compromiso. hai un espazo para que
o modelo PNV (crecemento económico
con modelo social) funcione en Galicia
e estamos convencidos de que máis
pronto que tarde esa oferta política frutificará. No mapa galego ademais hai
movementos como o impacto que vai
ter o partido de Errejon que abren escenarios de colaboración entre galeguistas que parecían impensables hai
uns meses. Veremos como evolucionan
as cousas, pero estamos seguros de
que un modelo asentado no posibilismo,
a honradez e a xestión e protagonizado
por persoas que non estean a pensar en
facer carreira en Madrid, acabará funcionando alí.
-Cando se publique esta entrevista
xa saberemos se temos goberno no
estado ou imos a novas eleccións en
novembro. Se como parece, movémonos nesta hipótese, para que fixestes a moción de censura?, non
se vos queda un pouco a cara de
quen acaba de ser vítima dunha estafa?
É unha boa definición. Nós sempre
apoiamos a non repetición das eleccións
e a conformación dun goberno ao redor
de quen apoio aquela moción de censura.
Os nosos deputados en Madrid, que se
asomaron ás negociacións e puxéronse
ao dispor dos implicados para axudar
no posible din que as posicións de
partida duns e outros non eran nin

moito menos irreconciliables. Finalmente está claro que polo menos un
dos dous actores non quería o acordo.
En España o bipartidismo segue na cabeza e o corazón dalgúns líderes que
consideran inconcibibles os gobernos
de coalición. Pero todo andarase. Non
imos volver en décadas ao escenario
anterior así que haberá que ir empezando
a entendelo.
-Ti es avogada Izaskun, o dos mozos
de Altsasu condenados ata a 13 anos
por unha pelexa de bar é xurídica e
moralmente sustentable?
Non o digo eu. A propia Comisión
Europea considerou desproporcionado
o castigo proposto. A definición europea
de terrorismo non se pode aplicar ao
caso e utilizouse nada menos que para
privarlles do dereito ao xuíz natural.
Incumpríronse normas europeas como
a directiva de dereitos dos procesados
no proceso penal, os principios que
regulan a asistencia letrada aos detidos...Ningún xuíz preocupouse de que
os acusados durante o xuízo non aparecesen como culpables...E hai casos
idénticos noutras zonas do estado con
expresións de odio organizado evidentes que se saldaron con condenas
moito máis leves. Eu non defendo a
impunidade. creo que os autores do
feito merecen un castigo. O que defendo é a xustiza. e neste caso non a
hai de ningunha maneira.
-Acabamos agradecéndoche a túa
atención e como lle dixemos a un
compañeiro teu recentemente; gustaríanos compartir contigo unha
tapa de polbo e un albariño esperamos verche pronto por Galicia?
En canto poida. Galicia encántame.
Terei un anticipo da ración de polbo o
próximo Alderdi Eguna, a festa do
noso partido que se celebra o último
domingo de setembro en Euskadi. A
txozna (taberna) que organiza a comunidade galega alí é famosa polo Polbo
a feira. este ano, ademais, Compromiso
terá tamén alí unha txozna. Pero si, en
canto poida irei a Galicia.
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AS PEDRIÑAS E A XENTE NORMAL
Á tarde do sábado 19, unha tarde fría, gris e chuviosa que convidaba a quedar na casa e
gozar da paz do lecer e da familia, vencida tras dura batalla a preguiza, achegueime a
Tameiga, ás Pedriñas a escoitar a charla de Adega e da plataforma Auga é vida, e mentres
esperaba tomando un café para escorrentar a molladura e a friaxe, familias normais
entraban cos seus nenos e nenas, e o amable sorriso dun descoñecido causou en min o
efecto que causa en calquera persoa normal a amabilidade e o sorriso:” vimos do centro
comercial” díxome el, e logo, xa está construído e eu sen sabelo, contesteille, e a súa
resposta deume as chaves unha vez máis da desfeita que un goberno de pirómanos e
irresponsables quere cometer no seu concello:” pero é que vimos do centro comercial real,
do que se queren cargar, da natureza, de apañar castañas e cogomelos”. E si, non se
enganen amigas e amigos, nas Pedriñas non hai nin radicais, nin violentos nin nada que se
lle pareza. Só xente normal, que quere aos seus fillos igual que vós aos vosos, que teñen
medos igual ca calquera persoa, que se ilusionan como todo o mundo, e que se lles pinchan
dóelles do mesmo modo que me doe a min ou a calquera ser humano. A casualidade fixo
que a voracidade dos tiburóns voraces se fixara nos seus montes e só tratan de defenderse
ante unha flagrante inxustiza: expropiarllos contra a súa vontade para que se poida
concretar un proxecto especulativo de manual que só vai beneficiar a quen se lle permita
comprar barato para logo vender caro. Desde as nosa páxinas queremos facer un humilde
convite a toda a veciñanza de Mos para que nunca esqueza aquel poema de Martin
Niemöller

Cando viñeron buscar aos comunistas, gardei silencio, porque eu non era comunista,
Cando encarceraron aos socialdemócratas, gardei silencio, porque eu non era
socialdemócrata
Cando viñeron buscar aos sindicalistas, non protestei, porque eu non era sindicalista,
Cando viñeron buscar aos xudeus, non pronunciei palabra, porque eu non era xudeu,
Cando finalmente viñeron buscarme a min, non había ninguén máis que puidese protestar
Hoxe os tiburóns voraces veñen polos montes de Tameiga e pola directiva da comunidade
de montes, de Tameiga, non porque sexan violentos, que non o son, nin radicais, que
tampouco o son, por favor non vos deixedes enganar, van por eles porque son incómodos,
porque protestan e porque non lles deixan chantar as súas gadoupas nos seus montes. Hoxe
é Tameiga, e mañá poden vir polos de calquera outro sitio. Antes de entrarmos á charla
tivemos a oportunidade de conversar con varios dos amigos de GañaMós, entre eles o seu
concelleiro Román, que casualmente foron dos citados a declarar un domingo no cuartel da
garda civil en calidade de investigados por un presunto delito de desordes públicos.

Rexistro sanitario C-36-001537

Ben, vós os de GañaMos sodes o
brazo político da comunidade de
Montes?
Non ohh, acúsannos de sermos o
“brazo armado”.
Que dis, non mo podo crer.
Literalmente, iso foi o que nos chamaron, está na acta do pleno.
Vós fostes citados a declarar no cuartel
da Garda Civil en relación cos episodios acontecidos nun acto supostamente informativo convocado polo
concello de Mos, verdade?
Si, para informar sobre o proxecto
que o Celta pretende facer nos nosos
montes.

A citación era para a veciñanza de
Tameiga?
Si, foron repartidas pola parroquia.
Onde foi a xuntanza?
No multiusos, na última semana de
setembro.
E vós fostes?
Tentamos asistir.
Que pasou nesa xuntanza?
Cando nós chegamos xa había moita
xente na porta, e iso que fomos un
pouco antes. Nese momento, ignoro
os motivos, decidiron que as persoas
que querían entrar deberían identificarse
co DNI, alén de prohibir introducir as
faixas ou calquera cousa alusiva ao
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motivo que desencadeou esta situación.
E comezou a tensión?
Si, moita xente non entendía como
tendo asistido a unha xuntanza, por
un convite que chegou aos nosos domicilios, que supostamente era para
aclarar dúbidas tiñan que ser identificadas pola policía.
O convite era nominal?
Non.
O multiusos estaba protexido por
axentes da policía municipal?
E da garda civil de Mos tamén, de
feito nós cremos que estaban ambas
plantillas ao completo, incluso as auxiliares administrativas da policía local
Pero a identificación, supoño que
se esixiría indiscriminadamente a
todas as persoas, tanto ás partidarias
do proxecto como as que claramente
estades posicionadas en contra?
Ben, iso é matizable porque logo abriron as portas traseiras e por alí só entraron grupos de acólitos da alcaldesa,
que foron avisados para que así o fixeran e a eles non lles identificaban

A obrigatoriedade de serdes identificados en actos que organiza o concello vivístela nalgún caso con anterioridade?
Nunca xamais
Describide os feitos que aconteceron
na porta?
A xente quería entrar, a policía trataba
de impedilo, sacaron as porras e houbo
berros e empurróns.
Vós agredistes a alguén?
De ningunha maneira, alí non houbo
ningunha agresión. O que fixemos,
como fixo todo o mundo e berrar as
nosas consignas.
Puidestes entrar?
Só Román que é concelleiro
E como se desenvolveu o acto?
A alcaldesa suspendeuno.
Desde ese día cal foi a secuencia de
acontecementos que rematou na vosa
citación como investigados ao cuartel
da garda civil?
Non pasou nada máis, só chegaron as
citacións. A denuncia fíxoa a policía
local de Mos, e como todo o mundo
sabe esa é unha área, a da policía, que
depende directamente da alcaldía, algo

que é moi estraño.
Como chegaron as notificacións?
Por vías diversas, algúns por teléfono
outros por carta e a outros, que fomos
ao cuartel a apoiar aos citados, alí
mesmo enterámonos que tiñamos que
declarar. Por certo alí puidemos ver a
lista, e era moi curiosa porque había
nomes que estaban escritos a máquina
e outros engadidos a bolígrafo.
Quen vos tomou a declaración?
O sarxento da garda civil.
E que tipo de preguntas vos fixo?
Aconsellados polo noso avogado acollémonos ao noso dereito a non declarar.
E que esperades que suceda?
Pois ou ben nos chegará unha citación
do xulgado, ou o que esperamos é
que alguén responsable pare este despropósito que non ten máis obxecto
que intimidarnos e facer ver que somos
violentos, algo que en absoluto se corresponde coa realidade.
Despois deste episodio houbo un pleno
verdade?
Efectivamente, no que a maioría do
PP aprobou a modificación puntual

do PXOM, e no que a alcaldesa realizou
unhas declaracións absolutamente incendiarias.
Fostes ao pleno?
Nós somos xente pacífica e responsable e non fomos porque queriamos
evitar altercados, alí só estaban os
acólitos da alcaldesa estratexicamente
situados detrás da oposición e insultando aos seus concelleiros nas súas
intervencións. Foi algo tan agresivo
que ata impediron a entrada da prensa.
Vedes probable que a alcaldía recúe
co asunto do centro comercial?
Non, a única esperanza é que no 2.020
o PP perda a Xunta e un novo goberno
pare esta tolemia, ou senón terá que
ser a vía xudicial. Ou que neste período
de alegacións que estamos agora o
ESTADO,AENA OU A COFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA presenten
alegacións con peso dabondo para paralo.
Cando a alcaldesa dicía na campaña
electoral que o centro comercial só
se faría con consenso mentiu?
Si, mentiu absolutamente.

O TEU
XORNAL
EN GALEGO
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A PESADA LOUSA DA BUROCRACIA
Christian é un neno de 12 anos de
Salceda que, contra a súa vontade,
veuse envolto nunha situación
delirante. El practica o fútbol, está
federado no equipo DENIS SUÁREZ, de
Salceda de Caselas, non é feliz, non
está cómodo e quere marcharse, quere
xogar no Caselas de Tui. A súa nai,
Lucía, comunicouno en infinidade de
ocasións por todo tipo de vías, pero o
equipo de Salceda non lle deixa, non
lle concede a baixa, segundo nos conta
a nai argumentan que o regulamento
obriga a comunicalo entre o 1 e o 31 de
xullo, e ela díxoo por primeira vez a
finais de agosto. Lucía está farta de
petar en todas as portas, equipo,
concello, federación e de que ninguén
lle dea unha solución para algo tan
sinxelo e humano como permitir que
un neno de 12 anos xogue no equipo
que quere xogar. A Nova Peneira falou
con ela.

Como se chama o teu fillo?
Christian Martínez Cabral.
Cantos anos ten?
12 anos.
Cóntanos cal é o problema?
O ano pasado fixo a temporada con
Denis Suárez.
Ese é un equipo de fútbol de Salceda,
que ten que ver o xogador do celta
con el?
O seu pai é o presidente e supostamente
o equipo é del.
Do propio xogador?
Si
Este ano Christian comezou a facer a
pre temporada no mesmo equipo, verdade?
Si, e ás dúas semanas de tela comezado
sempre viña moi mal dos adestramentos,
incómodo e chorando. Eu solicitei a
baixa do neno, primeiro por whats app,
e eles contéstame que iso non é de
falar por teléfono, entón presenteime
alí.

Alí, onde?
Nas súas oficinas que están no propio
concello de Salceda.
Con quen falas e que che di?
Falo con Jorge o seu administrativo, e
el dime que teño que falar con Loli, directiva, e con Gelo, coordinador.
Reunícheste con eles?
Si, fun co neno e cun representante do
Caldelas.
Por que do Caldelas?
É o equipo no que quere xogar o meu
fillo.

Déronche unha solución?
Non. Eu pedina, incluso ofrecín pagarlles
os 130€ que é a cota anual deles, e as
súas palabras textuais foron que nin
por 1.000€ me daban a baixa do neno,
que lle tiña que ter avisado a finais da
temporada anterior.
Déixasme abraiado, non me colle na
cabeza, e en que data foi esa reunión?
O 28 de agosto deste ano
Pero, insisto no meu asombro, un neno
non é libre de decidir que non quere
seguir nun equipo, quedo absolutamente
estupefacto.
Eles din que teñen un regulamento de
réxime interno que hai que cumprir, e
incluso cando falei eu coa federación
dixéronme que tiña que telo avisado
ao longo do mes de xullo.
E que fixeches ti despois.
Falar co concelleiro de deportes de
Salceda. Non serviu para nada. Logo
co pai de Denis, o presidente do equipo
que me volve a dicir que non. Logo o
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director da escola Denis Suárez pediume un informe
psicolóxico do neno para darme a súa baixa.
Como?, non dou crédito¡¡
Así mesmo, e leveino a un psicólogo que fixo o
informe polo que paguei 90€, a maiores tamén
presento un informe da súa pediatra que manifesta
que o neno sofre un problema psicoemocional a raíz
da situación. Mándoo e vólvenme a dicir que non.
E ti seguiches intentándoo?
Si claro, o 18 de setembro púxenme en contacto coa
Federación española de fútbol. Contestáronme que
ían pórse co tema, seica abren un parte e danme 48
horas para que eu acredite que son a nai do neno,
fágoo e dinme que llo van pasar ás escolas de fútbol
Denis Suárez e dinme que lle van dar 7 días para que
aleguen.
E despois deses 7 días?
Seguimos no limbo, pasaron e 7 máis nos que eu
chamo todos os días por teléfono, a diferentes horas
ao secretario de Louzán, sempre está reunido.
Segues sen resposta a día de hoxe, 25 de outubro?
Si, por desgraza si e eu estou disposta a chegar a
onde faga falta, a un neno non se lle pode tratar
así.

O BNG asina un acordo de goberno co
PSdeG que aposta pola transparencia
PORRIÑO.

O martes 15 de outubro o Bloque
Nacionalista Galego asinou co
PSdG-PSOE un acordo programático e de estrutura de goberno co
obxectivo de impulsar políticas
transformadoras da realidade actual
do concello, encamiñadas a mellorar
a eficiencia na prestación de servizos
e a optimización de recursos públicos.
En dito acordo, ambas forzas
políticas asinan un compromiso de
boas prácticas no exercicio da función pública para potenciar a transparencia dos distintos departamentos
do Concello do Porriño; aplicar
políticas que poñan en valor o noso
sentimento como galegas e galegos,
en tódolos ámbitos de actuación

do goberno municipal encamiñadas
ao uso do idioma galego; fomentar
a participación cidadá, desenvolvendo instrumentos reguladores
que teñan como finalidade mellorar
a relación cidadanía-Concello; impulsar políticas activas desde o
Concello do Porriño que confronten
co patriarcado e defendan os dereitos

das mulleres; a defensa dos servizos
públicos para garantir a súa universalidade, apostando pola xestión
directa de forma progresiva dos
mesmos, que na actualidade están
xestionados de forma externalizada.
Como parte deste documento,
unha parte das competencias propias
da Alcaldía serán delegadas na Xunta
de Goberno Local e no Pleno Municipal, apostando así pola transparencia en toda xestión municipal.
As concellarías que asume Pedro
Pereira serán Urbanismo, ordenación do territorio, patrimonio municipal do solo, infraestruturas e
mobilidade e a xestión municipal
sobre as traídas de augas veciñais,
así como a Primeira Tenencia de
Alcaldía.

Rúa Ador, Num. 4 - Salceda

María J. Saavedra Míguez
Delegada
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Alcaldías do PSdeG esíxen á
Xunta de Galicia outro modelo de
financiamento
VILAGARCÍA.

O PSdeG-PSOE xuntou en Vilagarcía
as/os 22 alcaldesas e alcaldes da provincia, así como ás tenencias de alcaldía
onde ostenta responsabilidades de goberno, para esixirlle á Xunta de Galicia
un cambio de modelo nas relacións interadministrativas co municipalismo.
Un pacto local que comezaría pola
completa reformulación do fracasado
Fondo de Cooperación Local.
O poder municipal socialista, co
alcalde de Vilagarcía Alberto Varela
como anfitrión, criticou que os Orzamentos da Xunta para 2020 traian
“cero investimentos para os concellos
gobernados polos socialistas” e conxelasen o Fondo de Cooperación Local
base (a única partida reservada aos
concellos que se reparte obxectivamente
en función da poboación, avellentamento, dispersión e extensión) en 112,9
millóns de euros. Mentres tanto, engadiu, a Xunta incrementa ata os 266,1
millóns de euros o caixón para repartir
fondos autonómicos por convenios e
subvencións escuras.
“Por cada euro que a Xunta de Galicia transfire obxectivamente aos concellos hai outros 2,5 que se reparten

discrecionalmente e iso non pode ser”,
denunciou Alberto Varela, quen reclamou
un Fondo de Cooperación máis transparente e con moita maior dotación,
“un instrumento que sexa comparable
ao que na Deputación chámase Plan
Concellos”.
Na xuntanza do poder municipal
socialista (que goberna sobre dúas terceiras partes dos habitantes desta provincia) acordouse reclamar da Xunta
de Galicia a aprobación dunha lei específica para regular o Fondo de Cooperación Local, así como o fin das subvencións e convenios discrecionais.
Explicouse que a Deputación de
Pontevedra transfire un 30% dos seus
Orzamentos totais aos concellos da provincia en base a instrumentos regrados
e con reparto obxectivo. Pola contra, a
Xunta só dedica un 2,3% da súa recadación tributaria ao Fondo de Cooperación Local, o que supón un 0,1% do
Orzamento autonómico total.
O presidente da Federación Española
de Municipios e Provincias e alcalde
de Vigo, Abel Caballero, achegou o
dato de que o Estado transfire aos 61
concellos da provincia de Pontevedra,
en base á participación local nos tributos

estatais, 208 millóns de euros. E o Goberno en funcións acaba de aprobar un
incremento dun 7% en concepto de anticipos a conta. Unha cifra que contrasta,
e moito, cos 112,9 millóns que a Xunta
transfire aos concellos de toda Galicia
co FCL.
Alberto Varela lamentou a discriminación constante da Xunta e ironizou
lembrando que o presidente Núñez Feijoo visitou Vilagarcía hai uns días. “Es-

tivo na Praza de Abastos e agardo que,
polo menos, mercara algo porque sería
o único investimento que deixaría nesta
cidade”.
Varela Paz destacou tamén a importancia das Eleccións Xerais do próximo 10 de novembro e desexou que o
PSOE teña “un gran resultado”, para o
que, recalcou, é necesario contar co
respaldo “dos cidadáns que non se
deixan enganar”.
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Luz verde ao plan de saneamento integral
de Ribadetea

PONTEAREAS

O alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas, informa que a
Xunta de Galicia ven de encargar o proxecto de saneamento integral de Ribadetea.
Augas de Galicia cumpre así
co compromiso adquirido pola
directora xeral, Teresa Gutiérez,
co Alcalde e a plataforma veciñal desta parroquia, demanda
que contou co apoio de toda a
Corporación Municipal.
Nos últimos días xa se celebrou no Concello a primeira
reunión de traballo para a redacción deste proxecto, reunión
na que ademáis do Alcalde participaron; representantes da plataforma veciñal para o saneamento de Ribedetea, o responsable técnico de Augas de Ga-

licia, técnicos da empresa contratada para este proxecto e o
enxeñeiro municipal.
Xosé Represas destaca que
o proxecto realizarase en base
ao previsto no plan director de
saneamento redactado polo concello de Ponteareas recentemente. Un plan director que
xa foi compartido con Augas
de Galicia para que todas as

obras de saneamento sexan coherentes co mesmo e permitan
resolver os graves problemas
de saneamento que ten Ponteareas
O alcalde de Ponteareas púxose a disposición de Augas
de Galicia para colaborar e axilizar ao máximo posible a redacción do proxecto. Pola súa
banda, a plataforma veciñal colaborará cos técnicos da empresa que realiza o proxecto
para amosarlle a parroquia e
resolver mellor sobre o terreo
as necesidades e demandas da
veciñanza.
A parroquia de Ribadetea é
unha das máis poboadas de
Ponteareas, e convive con espazos protexidos da marxe do
río Tea.

Ponteareas presente nas
xornadas organizadas pola
Comisión de Discapacidade
PONTEAREAS

Novo logro do Club Natación
Ponteareas
PONTEAREAS.

A concelleira de Deportes,
Nahir Covelo, felicita ao Club
Natación Ponteareas que segue
escribindo a súa historia e clasifica por primeira vez ao Equipo Feminino para participar
na XXV Copa de España de
Clubes de 2.ª división que terá

lugar en Madrid na piscina do
Mundial 86.
Logo de acreditar as mellores marcas persoais e de remudas de distintas probas, o
CN Ponteareas clasificouse na
6.ª posición e será o único
equipo galego Feminino nesta
categoria.

Deste xeito, os vindeiros
20, 21 e 22 de Decembro as
nadadoras do CN Ponteareas
farán o seu debut nesta cita
nacional.

A tenente de alcalde e concelleira de Saúde Cristina Fernández e a concelleira de Benestar
Social e Igualdade Verónica Carrera participaron nas accións de
promoción da saúde organizadas
pola Comisión de Discapacidade
Intelectual e Saúde Mental do
concello de Salamanca. Como
membros da, RECS e a DEMOS,
e buscando cumprir os ODS
2030 (Obxectivos de Desenvolvemento Sostible) en temas de
Igualdade, medioambiente e saúde, entre outros obxectivos, as
concelleiras asistiron as activi-

dades formativas e de sensibilización para profesionais.
A Comisión de Discapacidade
Intelectual e Saúde Mental ten
como obxectivos coñecer que
actividades realiza cada entidade
en materia de promoción e educación para a saúde, poñer en
común as necesidades que existen, establecer sistemas para o
intercambio de información, desenvolver programas de promoción e eduación para a saúde,
así como realizar actividades de
sensibilización e formación sobre
a saúde e discapacidade intelectual e saúde mental.

VERTICAL

DECORACIÓN DEL HOGAR:VERTICALES, ESTORES,
MAMPARAS,PUERTAS PLEGABLES,PERSIANAS,
MOSQUITERAS Y MUCHÍSIMO MÁIS...
ABRIMOS ÁS 19,00 TODOS OS DÍAS AGÁS OS MARTES

AVDA. CASTELAO 22 - PONTEAREAS

Anakos café bar

Rúa costa ambulatorio, 10 - Ponteareas
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“Defendendo o Tea” retira quilos de
lixo do leito do río Tea na Moscadeira

PONTEAREAS.

A concellería de Medio Ambiente, que dirixe Rosa Covelo,
agradece á plataforma “Defendendo o Tea” o intenso traballo
realizado este domingo no que
retiraron preto de 500 quilos de
lixo do río Tea a altura da Moscadeira.
No marco do proxecto Ríos
de Adega, “Defendendo o Tea”
convocou unha xornada de limpeza na que os voluntarios e
voluntarias retiraron do río todo
o que unha parte da cidadanía,
dun xeito completamente irresponsable, deita ao río. Pneumáticos, olas, plásticos de diversa
orixe, vidro e ata unha bañeira

apareceron no leito do noso río.
Vintecatro persoas, entre elas
a nosa concelleira de Medio
Ambiente, traballaron duro para
amosarlle á cidadanía que con
forza de vontade se poden facer
grandes cousas.
Rosa Covelo destaca os milleiros de toalliñas que foron retiradas e insiste na importancia
de non desbotalas polo váter
porque ademais de contaminar
provocan atascos. A concelleira
de Medio Ambiente apela a un
uso responsable de determinados
produtos prestando especial atención á hora de botalos ao lixo e
ao elevado número de veces
que os consumimos.

Defendendo o Tea quixo
agradecer “a todos os voluntarios
e voluntarias que fan posible
que, un ano máis, o río Tea
quede un pouquiño máis limpo”
destacando a “súa implicación
e colaboración agardando que
cada ano se anime mais xente a
colaborar”
Do mesmo xeito querían
agradecer, un ano máis, “a implicación do concello de Ponteareas co Proxecto Ríos e con
Defendendo o Tea”.
Lembran a todos os veciños
e veciñas a “obriga que temos
de coidar un espazo incluído na
rede Natura 2000 no que podemos atopar especies migratorias

como o salmón, o r eo e a lamprea a onde aínda se poden ver
londras pola sua ribeira.
Por último, Rosa Covelo
convida á cidadanía á contribuir
empregando as illas de reciclaxe
que se atopan en todo o concello
con contedores para plásticos,
cartón e papel, xenérica así como
os puntos de recollida de aceite
de cociña ou de pilas. Tamén

JOSÉ LUIS TEIXEIRA RODRÍGUEZ
DELEGADO

aproveita para recordarlle a existencia dun servizo gratuíto de
recollida de enseres (986 64 03
07 ) unha vez á semana e a posibilidade de achegar ao punto
limpo calquera residuo ou lixo
que non poida deixarse nas illas
de reciclaxe. O punto limpo
ofrece un amplo horario de luns
a venres de 08:30 a 13:45 horas
e de 16:00 a 18:00 horas.

Rúa Redondela Nº 1 Baixo - Ponteareas
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O alumnado dos IES celebrou no
auditorio o Erasmus Day
PONTEAREAS.

Os institutos celebraron o
ERASMUS DAY no Auditorio
de Ponteareas para difundir os
proyectos Erasmus+ e falar da
experiencia vivida durante tres
cursos escolares dende o 2016
ata o 2019.
A tenente de acalde e concelleira de Ensino Cristina Fernández explica que o proxecto
“ Endagered languages, cultural
diversity and integration in the
EU of the XXI Century” é o resultado da idea promovida por
Miguel Losada dende Tuam (galego residente en Irlanda) e proposta ao profesorado dos tres
IES de Ponteareas: o Barral, Pedra da Auga e Val do Tea.
Os obxectivos principais foron o estudo das linguas galega
e irlandesa contextualizadas na
súa historia e cultura, para o cal
se levaron a cabo distintas actividades lectivas, culturais e lúdicas. Algunhas das cales foron
mostradas publicamente neste
encontro.
No encontro o profesorado
detallaron as actividades que se
realizaron como o curso de ga-

lego, o yogote, a xestación dunha
historia inventada polo alumnado
do primeiro ano que deu lugar á
edición do libro, “Mais que valente” que foi presentado no
mes de xullo na Feira do Libro
de Ponteareas.
Tamén proxectaron o vídeo
da obra de “Cuchulain” feita a
partir da mesma historia e tamén
se presentou como primicia unha
curtametraxe animada “Maruxa
e Cuchulain” desenvolvida pola
Escola de Arte de Ponteareas.
O Concelleiro de Xuventude,
Miguel Bouzó, fixo unha reflexión sobre a importancia dunha
actividade con esta transcendencia para o alumnado e a disposición por parte do Concello
de Ponteareas a colaborar en

todo momento para a súa realización.
A modo de avaliación o profesorado convidou aos participantes presentes a opinar sobre
a súa participación no proxecto
e proxectaron un vídeo gravado
previamente nos tres centros no
que daban as súas opinións profesorado, alumnado e familias
participantes así como a concelleira de ensino do concello de
ponteareas e o propio Miguel
Losada. O vídeo foi elaborado
pola produtora Que mas ver.
O acto rematou co agradecemento dos profesores implicados no proxecto a toda a comunidade educativa, profesores,
alumnado, pais e ao Concello
de Ponteareas.

O TSXG insta ao Concello a
demoler o hipermercado Eroski
PONTEAREAS.

O TSXG (Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia) requiríu
ao Concello de Ponteareas para
demoler o hipermercado Eroski,
ubicado na parroquia de Angoares, no prazo máximo dun
ano. O tribunal esixe ao Goberno
Local que inicie os trámites no
prazo máximo dun mes e que
manteña informado ao TSXG
trimestralmente das actuacións
que se realicen. No caso de incumprimento das instrucións
dadas, os funcionarios responsabeis ou o propio alcalde poderían ser sancionados economicamente.
O hipermercado construíuse
no ano 2002 logo de que o goberno presidido por Nava Castro
lle outorgara licenza un mes
antes da decisión da Xunta de
Galicia de suspender as normas
urbanísticas. A licenza foi recorrida pola administración autonómica e os tribunais declarárona
nula por sentenza no ano 2008.
O feito de que a obra se iniciase
con licenza abre a posibilidade
de que o Concello teña que responder economicamente dos

PIZZERIA TRATORIA

BELLA NAPOLI

Puro italiano

TElf. PEDIDOS E RESERVAS

664 852 203

Carretera Ponteareas Mondariz

prexuízos que a demolición implicará para os propietarios, xerando o risco para a administración local de indemnizacións
de elevada contía.
O Plan Xeral de Ordenación
Municipal aprobado recentemente polo Pleno e pendente
de aprobación definitiva posibilita a legalización da obra. O
Goberno Local lembra que existen en Ponteareas, en zonas
como o polígono da Lomba,
outras instalacións industriais e
comerciais sobre as que pesan
tamén ordes administrativas e
xudiciais de demolición que só
se poderán evitar a través da
aprobación do PXOM.
O Alcalde Xosé Represas e
a concelleira Chus Garrote amosaron a súa preocupación ante
a decisión do TSXG e reclamaron á Xunta de Galicia “celeridade na aprobación definitiva
do PXOM para dar canto antes
seguridade xurídica ás actividades industriais e comerciais.
Só co novo PXOM poderemos
evitar os graves prexuízos económicos que para a facenda
municipal”.
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O BNG cre que Nava Castro e González
Resposta ás declaracións do PP
Carrera deben renunciar aos seus cargos sobre o servizo de axuda no fogar
PONTEAREAS

O BNG de Ponteareas, a
través da súa portavoz municipal, Cristina Fernández Davila,
explicou que a orde de demolición do hipermercado Eroski
por parte do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia “é unha
consecuencia máis do caos e
as ilegalidades urbanísticas cometidas durante décadas pola
dereita en Ponteareas”.
Fernández Davila lembrou
que a licenza de obra se concedeu en 2002 sendo alcaldesa
Nava Castro, hoxe no PP, e
sendo concelleiro do seu goberno Juan Carlos González
Carrera, hoxe edil da oposición
no grupo ACIP. A portavoz
nacionalista lamenta que “nin
o PP nin ACIP asumen responsabilidades políticas por

aquela ilegalidade que pode
custar aos ponteareáns indemnizacións millonarias a favor
dos que construíron a nave
comercial amparados por unha
licenza de obra. Nava Castro
e Juan Carlos González son
responsables dese dano e deberían asumir a súa culpa re-

FONROUGE

nunciando aos seus cargos públicos”.
Por último, Cristina Fernández salientou “que o actual
goberno de Represas fixo o
que está na súa man para evitar
ese grave dano económico
para Ponteareas, sacando
adiante o PXOM que pode
evitar a demolición. Pola contra, PP e ACIP, desde a súa
irresponsabilidade partidista
e sen importarlle Ponteareas,
votaron en contra e preferían
seguir sen Plan Urbanístico,
o que faría irremediable a demolición en menos dun ano e
o pago de indemnizacións”.
A portavoz do Bloque pediu
“responsabilidade” á Xunta
de Galicia para aprobar de
forma definitiva e con rapidez
o PXOM.

PONTEAREAS

A concelleira de Benestar
Social, Verónica Carrera, aclara
que o servizo de axuda no fogar
estase a desenvolver con normalidade e seguirá a desenvolverse sen ningún tipo de cambio
nin interrupción e desminte así
as falsidades difundidas polo
Partido Popular nun novo intento
de confundir e alertar innecesariamente á cidadanía.
“Xa é hora de que os concelleiros e concelleiras do PP sexan
conscientes do cargo que ocupan
e da obriga de desempeñalo coa
seriedade e a rigurosidade que
implica”.
Carrera pide ao Partido Popular que deixe de mintir e preocupar á veciñanza sen fundamentos e máis nun ámbito como
os servizos socias tan delicado.

“Non hai necesidade de preocupar nin aos usuarios e usuarias
nin aos traballadores deste servizo
que seguirán con estabilidade
desenvolvendo as súas tarefas”.
A concelleira explica que
houbo que anular o anterior procedemento e se procedeu a abrir
un novo procedemento que non
implica ningún tipo de consecuencias para os beneficiarios/as.
O alcalde Xosé Represas recrimina ao PP a súa falta de seriedade e sensibilidade facendo
unha política destrutiva. “O Partido Popular, ao igual que todos
os grupos da Corporación, acceden a toda a información grazas
á transparencia coa que traballa
este goberno pero o que deben
facer é unha lectura correcta e
non unha lectura falsa e alarmante
desvirtuando a realidade”.

TRABAJOS SOBRE MATERIALES PLÁSTICOS
Soldadura, extrusión, corte, mecanizado de piezas; reparación de
contenedores y cajas de plásticas; construcción de piezas plásticas para obra civil e ingeniería; diseño y desarrollo de piezas especiales; consultoría técnica y transporte de mercancías por
carretera.

PICOTO S/N - PONTEAREAS

AVDA DE GALICIA Nº 8 - PONTEAREAS
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Avelaíña conmemorou o
Día Mundial da Saúde

Aprobada a
liquidación da conta
xeral do ano 2018

PONTEAREAS.

PONTEAREAS

A agrupación Avelaíña celebrou o Día Mundial da Saúde
Mental cun acto que tivo lugar
no Auditorio Municipal de
Ponteareas e que contou coas
palabras de apoio do Alcalde
Xosé Represas, coa lectura do
Manifesto por parte da Presidenta María Fernanda Orduna,
e as actuacións dos usuarios
de Avelaíña.
No escenario do auditorio
os e as usuarias de Avelaíña
amosaron o seu lado máis creativo con proxección de vídeos,
unha escenificación dun poema
de Mario Benedetti e cunha
actuación musical do cuarteto

de metais do Conservatorio de
Ponteareas sendo aplaudidos
por unhas 350 persoas, entre
usuarios, profesionais, familiares, achegados de Avelaíña,
autoridades locais e tamén de
alumnos dos centros educativos
IES Pedras de Auga, Val do
Tea e IES Barral, e as Asociacións Dar Mais e Asprodico.
O alcalde de Ponteareas
insistíu na necesidade de normalizar e incluir no día a día
da via social, económica e política ás persoas con enfermidades mentais facendo que sexan partícipes da sociedade.
“Seguiremos profundizando
no apoio á Avelaíña e ás per-

soas e familias que padecen
estas enfermidades e canto antes comecemos a demandar o
apoio e a implicación firme
das administracións con feitos
e servizos, antes poderemos
comezar a axudalos porque finalmente sempre redunda no
beneficio de todos”.
María Fernanda Orduna
tivo palabras de agradecemento
para Ponteareas e deu lectura
ao manifesto
da Organización Mundial
da Saúde que
este ano decidíu salientar o
índice de suicidios considerado pola
OMS como
un dos probleVENRES" mas máis graves de saúde

BODEGÓN DE NATI

"COCIDO GALEGO TODOS OS
Lamazares, 1 - Ponteareas

CAFÉTERÍA

pública que debe ser atendido
de forma prioritaria.
A este propósito, baixo o
lema “Conect@ coa vida”,
Avelaíña levará a cabo diversas
accións para chamar a atención
sobre esta realidade e incidir
na necesidade de traballar na
visibilización e na prevención
do suicidio.
A Organización Mundial
da Saúde (OMS), identifica o
suicidio e os seus intentos
como un dos problemas máis
graves de saúde pública que
poden afectar ás persoas, e por
iso recomenda que sexa atendido de forma prioritaria.
No mundo suicídase unha
persoa cada 40 segundos, e en
España é a principal causa externa de mortalidade. Galicia,
lamentablemente, está no máis
alto da clasificación de suicidios. No ano 2017 morreron

A MARCELA

CAFETERÍA
CASA
CULTURAL
DE ARCOS
Ponteareas

en PUZO SAN MATEO
PONTEAREAS

"Especialistas en repostería creativa100%
Diseños personalizados
para tu boda,
cumpleaños o evento.

Tú lo imaginas, nosotras lo horneamos

O goberno de Ponteareas aproba
cos votos en contra da oposición a
conta xeral do orzamento correspondente ao ano 2018 que obtivo
un remanente positivo de tesourería
de 1.933.681,65€, conseguindo por
segunda vez colocar na historia
contable do concello de Ponteareas
un resultado de tesourería positivo.
En base ao informe da interventora as alegacións do Partido
Popular á conta xeral do ano 2018
foron rexeitadas dando paso á aprobación destas contas que cumpren
coa regra de gastos e que ademais
están moi por debaixo do índice de
endebedamento permitido aos concellos cun 11,4% de índice de débeda
fronte ao 75% permitido pola lexislación. Ponteareas é así un dos
concellos galegos con menor débeda.
O alcalde Xosé Represas lembroulle
ao Partido Popular que “tan só catro
anos antes, no ano 2014, o remanente
de tesourería arroxaba a cifra de
máis de cinco millóns negativos"
As contas aprobadas hoxe no
pleno extraordinario serán remitidas
agora ao Consello de Contas de
Galicia, como órgano fiscalizador
das administracións públicas.

artesanal

Infórmate en
el 986 182 166
o en nuestra
página web
www.midulceeli.com

Avda. Castelao 57, bajo
36860 - Ponteareas
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Pontón pide o voto en clave galega e de
progreso o 10N para facer valer Galiza

PONTEAREAS.

No mitin en Ponteareas, a
portavoz nacional, Ana Pontón,
salientou que Galiza precisa
máis que nunca ter voz propia
en Madrid contra a discriminación do Estado, -na que se alternan con total soltura tanto o
PP como o PSOE-, e só o BNG
ten as mans libres para “facer
valer” os intereses deste país
desde o Congreso a partir do
10N.
“Temos que converter a inutilidade das forzas estatais na
oportunidade de que Galiza volva
ter peso político da man do
BNG”, recalcou, tras destacar
que o 28A ese obxectivo quedou
“ao alcance das mans” e, por

iso, fixo un chamamento para
saír a por todas. “Quero pedirvos
a toda a militancia e simpatizantes, a todas as persoas que
pensan que Galiza necesita ter
voz propia que nos poñamos as
pilas, porque hai que saír a gañar
este partido, porque non é un
reto do BNG senón de país”.
A líder nacionalista instou a
canalizar “o cabreo” pola repetición electoral nunha votación
masiva nas urnas, “porque non
é o momento da abstención senón da participación, o momento
de facer algo diferente apostando
polo Bloque porque non imos
fallar. Unamos no BNG todo o
voto en clave galega, en clave
de progreso, porque nos estamos

xogando o futuro”, apelou.
Un futuro “que nos están
quitando desde Madrid” e iso
ten responsables políticos, o bipartidismo PP-PSOE e as súas
sucursais galegas: “os que din
defender Galiza, os que din que
nos traen cousas, pero en realidade levan a nosa riqueza”. Por
iso, para un país con futuro “necesitamos organizacións políticas
libres e a única forza libre que
pode cambiar as cousas é o
BNG”.
Hai que saír da irrelevancia
política a que condenan Galiza
as forzas estatais, -recalcou-, “e
pelexar polo noso” como xa fan
vascos, cataláns, canarias, valencianas, até os cántabros. “Nin

PP, nin PSOE nin Podemos, como comprobamos cando pactaron con Sánchez os peores orzamentos do Estado para este
país en vinte anos-, defenden
este país. O problema non é só
que decidan por nós, e que deciden contra nós”. “Contra o
noso sector naval, contra o noso
tecido económico, contra o noso
sector industrial, contra as nosas
infraestruturas. Non deixan títere

con cabeza estes campións da
aldraxe e da discriminación”,
denunciou, e por iso hoxe hai
miles de empregos en xogo no
sector industrial, de norte a sur
do país.
Neste sentido, Pontón lanzou
unha mensaxe clara: “os deputados e deputadas do BNG condicionarán a investidura do próximo presidente a que haxa solucións para a crise industrial.

AUTOS MARIÑO
Mecánica
Electricidade
Chapa
Pintura

Barral, s/n Telf.: 986 64 02 02
Ponteareas

HAMBURGUESAS Y
BOCATAS CASEROS XXL

“HELADOS ECOLÓGICOS VEGANOS Y SIN
GLUTEN, GRANIZADOS Y MUCHO MÁS.."
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“ OS POeMAS de MAr MigueZ”

Vinte pasar

Vinte pasar no solpor de aquel día,
Levabas contigo a calma de quen nada teme,
Que fermosa te ves amada
co teu sorriso tatuado en azul.
Caen as follas e marchas amodo,
Remexen as anduriñas na tarde,
Fronte a ti, os meus ollos descarnados,
Ós teus pes, o camiño que te leva.
Véxote en cada cantiga
E non é certo,

Son solo brillos que emites chea,
Lóstregos que alumean o meu orfo sentimento.
Teño nas mans o teu reflexo tatuado
As túas luces e as miñas sombras,
Que se estremecen como as follas co vento,
Que me susurran que este amor non é certo.
Miña poetisa do tempo,
Teño para ti as mais lindas palabras,
As que non son ditas si non hai sentimento
Vounas texendo nas sábanas blancas.

MULLER

Fálame baixiño
Que non quero despertala,
Ela é dama,
Ela é princesa,
É a auga que cae brava.

Non ten medo
Camiña con ganas,
Ela é a noite na que me abrazas.
Ela é calma,
Ela é marea
É quen me pinta
O sorriso na cara.
Muller de brillantes ollos
A que vai a loita descalza,
Co ventre preñado de soños
E o futuro dormindo na cama.
Ela xa non quere ser princesa,
Ela quere gañar batallas,

Coa melena ondeando o vento,
Guerreira que nunca descansa.

Que as bágoas derramadas
Sirvan para alzar as espadas
¡Mulleres, princesas, guerreiras!
Tripulantes dun mar sin calma.
Búscote a través do espello,
Quero a forza da túa mirada,
Eres luz, eres tormenta,
Eres a maxia que nunca acaba.

Dame de ti a esencia,
Dame a vida e a templanza.
MULLER que goberna o mundo
E me alimenta coas súas palabras.

8 de Marzo, día internacional da muller.
MAR MÍGUEZ.

ÉRGUETE

Sen bágoas para poder chorar
Por esta noite negra na que te converteron,
Aquí me teis
Vendo como o tempo se esvae entre os meus
dedos
E o carón da lareira
Revivo o medo as lapas asasinas.
Dentro de min vive a rabia,
A impotencia, a xenreira
De ver o teu verdor perdido.
¡Eu loitarei contigo de novo
Na procura do renacer da noite negra
Nun novo día merecido!

Palabras contidas
Que por non poder ser ditas
Morren perdidas nalgún lugar da alma
Enfermando, facendo sufrir,
Afogadas en bágoas pesarosas.
¡Bágoas! As mesmas que choran alá fora.
Séntome fronte a ti
E vexo a túa pel descarnada,
Negra de dor, a nos ador.
Imbéciles escuros os que te firen
Que non se dan conta de que contigo

More un pouco de todos nós.
Ilusos incendiarios,
Asasinos de natureza, soños e futuro.
Voltarán resurxir os verdes castros
De entre as tebras,
Portando na súa frente o recordó das mans
amigas,
Esas que traen de volta a esperanza
E nos ensinan a volver a creer.
¡Érguete Galicia! ¡Érguete naiciña!
Voltarás a facelo de novo,
Por moito que te macelen,
Resurxirás das negras cinzas
E comezarás a nova mañá
Bañada de musgo e choiva.
Eles voltarán a ti cal sastre
E cinguirán a cintura
Do teu vestido verde de noiva,
Calmarán así esa pel que agora
Luce espida e dolorida.

¡Érguete Galicia! ¡Érguete naiciña!

15 de Outubro de 2017. Galicia non arde, a
Galicia queimana.
MAR MÍGUEZ.
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entrevista de Tino Lago

TRINTA ANIVERSARIO DA
CORAL POLIFÓNICA SANTA MARÍA DAS NEVES

3 DÉCADAS DE ÉXITOS
O canto coral crea un patrón emocional compartido
entre as persoas que o executan. Os seus corazóns
latexan ao mesmo tempo e as emocións colectivas
se fusionan, conformando unha única corrente de
sentimentos que se insire na alma de todas as
persoas que asisten, emocionadas, ao espectáculo
musical. Ese foi o efecto que lograron en min, e
estou seguro de que en todas e todos os asistentes
ao concerto celebración do seu trixésimo
aniversario, os compoñentes da coral polifónica
Santa María das Neves, o pasado domingo día
6.Nun auditorio municipal ateigado de xente, coa
presenza do alcalde da localidade, Xosé Manuel
Rodríguez, e da deputada provincial Vitoria
Alonso, os compoñentes da coral celebraron os
seus primeiros 30 anos de vida, cun maxistral
concerto que exemplificou, unha vez máis, como os
proxectos colectivos desenvolvidos con amor,
talento e lealdade contribúen a xerar, en todos os
contextos aos que afectan, compañeirismo,
responsabilidade, solidariedade, respecto ao outro
e en definitiva fan mellor á humanidade. Alén de
gozar do concerto, A Nova Peneira tivo tempo de
conversar coa presidenta da Coral Mar Miguez, que
foi a encargada de abrir o acto recitando un poema
belísimo escrito por ela, e co director Rafael Pérez
Dopeso.

MAR MÍGUEZ MOLDES, PRESIDENTA DA CORAL
Canto tempo levas na coral Mar?
Entre tres e catro anos.
Como te metiches?
Comecei na coral San Roque de
Vigo, e como o director é o mesmo
có das Neves, pois aquí cheguei.
Que curioso que sendo ti das Neves, comezaras en Vigo?
Ten a súa historia, nós comezamos
un pouco de broma, preparando
unhas cancións para a voda dunha
amiga e como teño unha tía e u tío
na coral de San Roque fomos un
día a velos e gustoume tanto, sentín
unha implicación emocional tan elevada que xa non puiden nin quixen
saír deste mundo.
Hoxe estamos de aniversario Mar,
como o vives?
Basicamente poríalle dous adxectivos:
Estou nerviosa e feliz, bastante nerviosa e inmensamente feliz.
Descríbenos en que vai consistir
o acto de celebración?

Comezaremos recitando un poema
meu.
Escrito por ti?
Si.
Caramba que ben, e logo?
Faremos a presentación e iniciaremos a actuación. Vannos acompañar dous grupos: Sendeiro e
Argonat Band.
Levades moito tempo organizando
o evento?
Uns meses, si.
En total cantas persoas ides subir
ao escenario?
Entre 35 e 40.
Moita sorte Mar, deséxoche que
poidamos facer xuntos a reportaxe
para conmemorar o 40 aniversario.
Encantaríame e estou segura de que
así será, é máis, teño a convicción
de que A Coral e A Peneira celebraremos xuntas o noso medio século
de vida.

Canto tempo levas na coral, Mar?
Entre tres e catro anos.
Como te metiches?
Comecei na coral San Roque de
Vigo, e como o director é o mesmo
có das Neves, pois aquí che.
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RAFAEL PÉREZ DOPESO, DIRECTOR DA CORAL
Ti es das Neves, Rafa?
Non, eu son de Vigo, da parroquia de
Coruxo.
E como un home de Coruxo acaba
sendo director dunha coral nas Neves?
Eu comecei na banda de música de
Rubiós, xa hai máis de 30 anos.
Supoño que xa tiñas formación musical?
Si, si que a tiña.
Onde a adquiriches?
Na banda de música de Coruxo.
Corríxeme se me equivoco, pero
creo que esa banda ten moita historia?
Abofé que si a ten, é unha banda centenaria.
Ti xa tiñas antecedentes na familia,
ou a afección musical veuche por
outras vías?

Si, o meu pai xa fora músico tamén na
banda de Coruxo.
Polo pouco que coñezo das bandas
de música dáme a impresión de que
iso é algo moi común, a tradición
de participar nunha banda soe pasar
de xeración en xeración, non?
É así, o normal é que o gusto pola
música pase de pais a fillos, así sucedeu
no meu caso persoal e así acontece en
moitos outros.
Ben, sabemos como chegaches ás
Neves, pero non á CORAL?
Pois un día falando co antigo alcalde
das Neves, Oswaldo González, decidimos facer un coro e comezamos.
Como foron os primeiros anos?
Iniciamos a actividade con toneladas
de ilusión, cun grupo de persoas que
quedabamos a ensaiar ata as tantas da
noite e con moito esforzo, paixón e

amor chegamos a cumprir os 30.
Sempre fuches ti o director?
Si, os 30 anos de maneira ininterrompida.
Quédache corda para rato?
Eu agardo que si, de saúde aparentemente estou ben e os meus ánimos e a
miña ilusión están a tope.

Que expectativas tes para este concerto que está a piques de comezar?
En principio quixera agradecer a
todas as persoas que dunha ou outra
forma puxeron o seu gran de area
para que isto fose posible. Nestas
tres décadas, por aquí pasou moitísima
xente e todas e cada unha teñen un
anaco do meu corazón. E logo quixera
que este concerto servise para espertar
a ilusión da xente moza. Estaría encantado de recibir a máis mozas e
mozos, elas e eles son a única posibilidade de que exista un longo futuro
para nós.
Grazas Rafa, unha pregunta máis e
rematamos. Que tal se porta o alcalde
con vós, ben? Ou temos que tirarlle
das orellas?
En liñas xerais ben. Sempre queres
algo máis pero en xeral estamos contentos.

XA ABERTO TANATORIO DAS NEVES
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As Neves rematará as obras no Campo
de Fútbol e creará unha zona de xogos
en Ribarteme
AS NEVES.

O Goberno local de As Neves
vén de aprobar que se destine o
remanente do Plan Concellos
2019 da Deputación de Pontevedra á realización de dous proxectos de importancia para o
Concello: dunha banda o remate
das obras do Campo Municipal
de Fútbol, ás que se destinarán
47.000€, e doutra á mellora da
área de lecer de San Cibrán de
Ribarteme, por un total de
26.760,54€.
Creación dunha zona de xogos na antiga Escola de Ribarteme. Esta área está situada na
parte posterior da antiga escola
da escola da parroquia e, coma
demandaron reiteradamente as
veciñas e veciños, precisa dunha
actuación que permita a súa re-

cuperación. Tendo en conta iso,
segundo a memoria do proxecto,
vaisa crear neste lugar un espazo
de xogos acondicionado á orografía actual do terreo e mantendo a actual cuberta vexetal.
Coma xa se fixera na Escola In-

fantil de Rubiós, haberá xogos
de madeira, unha pequena casa,
un circuito para cativos de entre
5 e 14 anos, e dúas novas porterías na parte do campo que se
emprega na actualidade para xogar á pelota.

MOTOS NOVOA

Tortoreos As Neves

986 667 470
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Comunismo e Nazismo no Parlamento Europeo
LUCAS SUÁREZ PIÑEIRO

Graduado en Xeografía e Historia, Responsable Local do BNG en Salvaterra de Miño

O

Parlamento Europeo ven de aprobar, con data de 19 de setembro,
unha resolución sobre memoria histórica europea que, polo seu forte contido ideolóxico, debe ser obxecto dun
profundo análise que nestas liñas tratarei de sintetizar.
De forma xenérica, podemos afirmar rotundamente que esta resolución
compara a ideoloxía nazi e a ideoloxía
comunista e condena ambas, o cal nos
leva ao suposto de estarmos ante un
texto absolutamente analfabeto en
termos políticos ou ben, pola contra,
voluntariamente capcioso e malintencionado. Penso que ante esta disxuntiva, e perante a situación política
que estamos a vivir na Europa, a segunda opción é a máis acertada e,
atreveríame a dicir, preocupante.
Digo analfabeto ou malintencionado porque calquera persoa mini-

mamente documentada na historia e
concepto das ideoloxías entende que
a comparativa entre comunismo e nazismo non ten lugar e carece de sentido
lóxico. Mentres que a ideoloxía comunista ten a súa orixe, segundo as
palabras do profesor da Universidade
de Oviedo José María Laso, nun “ideal
político e proxecto de organización
social” na que se pretende a consecución dunha sociedade “sen explotadores nin explotados”; ou segundo
a Real Academia Galega trátase dunha
“doutrina económica, política e social
que aspira á eliminación do sistema
capitalista e a superación da loita de
clases, propugnando a propiedade colectiva dos medios de produción e a
xustiza social”; o fascismo é definido
por este mesmo medio como a “doutrina política e social do partido fundado por Hitler en Alemaña, que ten

como principios a defensa do poder
absoluto do Estado, o imperialismo e
o racismo”.
A diferencia é notable, máis aínda
podemos ir máis alá. Mentres que a
obra que sustenta a ideoloxía nazi, o
“Mein Kampf” de Adolf Hitler, mantén
un discurso no que subxace una violencia e represión moi palmaria; non
sucede o mesmo cas obras de cabeceira
da ideoloxía comunista, xa sexa nos
“Principios do Comunismo” de Engels
ou no “Manifesto do Partido Comunista” de Karl Marx.
Visto o anterior, non semella moi
axeitado criminalizar o comunismo
polos excesos ou deformacións que
puidera sufrir o mesmo nun determinado momento da historia, pois á
vista está que a súa orixe non é, en
modo algún violenta, lesiva ou xenocida, como si o é dende a súa orixe o

nazismo, que bebe das fontes do fascismo que violentou toda europa durante o século XX con ditaduras sanguinarias que non son mencionadas
na resolución do Parlamento Europeo.
Semella máis ben que na Unión
Europea hai unha clara tendencia e
vontade de neutralizar toda disensión
co modelo político, económico, social,
lingüístico ou cultural establecido.
Pode que o comunismo ou o socialismo
foran unha solución aos crecentes
problemas da Europa actual e a forma
de librarse da súa propagación fora o
descrédito a través das calumnias vertidas en textos infames como o que
aquí estamos a tratar.
Nunha Europa ameazada polo pantasma da extrema dereita e o fascismo,
resolucións coma esta non deixan de
nos provocar un fondo desacougo.

"PROBA A NOSA LAMPREA"

RÚA CASTELAO Nº 33 - SALVATERRA
ESPECIALISTAS
EN TODO TIPO
DE MÁRMOLES,
TAMÉN EN ARTE
FUNERARIO..

VISÍTANOS

Cafetería

REGUEIROS, 3
OLEIROS
SALVATERRA

Afouteza
Rosalía
de Castro, 128
Salvaterra
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o condado

O Pleno aproba as mocións de
AporM sobre o CPI de Mondariz,
saneamento e da Escola de Redo

MONDARIZ.

Alternativa por Mondariz presentou para o seu debate no último
Pleno da Corporación tres mocións
que fan referencia “a temas de
grande interese para os veciños e
veciñas” como eran senllas mocións sobre o CPI de Mondariz,
realización da terceira e definitiva
fase de rehabilitación da antiga
Escola de Redo, na parroquia de
Vilar e unha terceira moción sobre
o proxecto de saneamento integral
do municipio. As tres mocións
foron aprobadas, as dúas primeira
por unanimidade mentres que a
de sanemento saía adiante polos
votos a favor de AporM e a abstención do resto de grupos políticos. Na moción sobre o CPI de
Mondariz, AporM solicitaba que
o Concello de Mondariz redactara

o proxecto “para a instalación de
canalóns de chapa de aceiro galvanizado e lacado (semellante ao
que se instalou nas pistas deportivas e patios)”. Con esta instalación, apunta AporM, evitaríase
que a auga da choiva molle ás
persoas usuarias nas marxes de
dita pasarela.Una segunda moción
solicitaba a redacción dun proxecto
para levar a cabo “a terceira e definitiva fase” de rehabilitación da
antiga Escola de Redo, na parroquia de Vilar, de cara que poida
ser utilizada pola veciñanza “en
óptimas condicións”. Finalmente,
nunha última moción solicitábase
que o Concello redactara “un proxecto global de saneamento de
todo o termo municipal” baseado
no modelo iniciado nas parroquias
de “Vilasobroso e Mouriscados”.

O Concello daralle cor aos espazos públicos a
través dun proxecto educativo co IES Salvaterra

SALVATERRA.

A alcadesa de Salvaterra de
Miño, Marta Valcárcel, acordou
marcar un proxecto de acción
a catro anos para por en valor
varios espazos municipais logo
de se reunir co Vicedirector do
IES Salvaterra, Don Jose Quiroga e a súa profesora de Arte,
Dona Paloma Romero.

O programa ten como obxectivos fundamentais, por unha
banda, a colaboración do traballo directo cos Centros Educativos, e por outra, a implicación dos máis novos na valoración e recuperación dos entornos máis deteriorados da
vila, a través de proxectos educativos como decoración de

bancos públicos ou expresións
artísticas a través de grafitis,
da que se encargarán os máis
de 20 alumnos e alumnas matriculados nestes intres en Debuxo Artístico de 1º de Bacharelato. Os espazos contemplados
para a materialización destas
actividades que buscan potenciar a nosa historia e cultura.

Mellora de camiños en Lourido, Fornelos e Meder

SALVATERRA.

Marta Valcárcel, alcaldesa
de Salvaterra de Miño, ven
de asinar o contrato da obra
“Mellora de camiños municipais en Lourido, Fornelos
e Meder” coa empresa adxudicataria do concurso público
Naron SL, financiada con
cargo á subvención concedida

pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Consellería de Medio Rural ao
abeiro do Plan de mellora de
camiños municipais 20192020 e achega municipal con
cargo ó orzamento do Concello, por un total de
64.603,11 euros. A execución
desta obra pretende satisfacer

a necesidade de mellora de
dous camiños municipais, o
primeiro deles atravesa as parroquias de Lourido e Fornelos, discorrendo entre os núcleos de Cotorreal e Enxembre; o segundo localízase na
parroquia de Meder, nas inmediacións do núcleo de Codeseda.

ASESORÍA
TERRA
“Consultoría, Servicios Integrales en Asesoría
Organización, Planiﬁcación Productividad y Eﬁciencia"

CAFETERIA
LA PARADA 24h

DESAYUNOS - MENU DE DIA CENAS - BOCADILLOS Y PLATOS
COMBINADOS - COMIDA Y
POSTRES PARA LLEVAR TERRAZA - PARQUE INFANTIL APARCAMIENTO CLIENTES

GASOLINERA GEDAS 24h:
TIENDA CONVENIENCIA - BUTANO/PROPANO,
PELLETS,CARBON Y LEÑA - LAVADO DE
COCHES (TUNEL, BOXES Y ASPIRADO) APARCAMIENTO CLIENTES

TALLER SALCO

(9-13:30/15-19)

NEUMATICOS - ALINEACION MANTENIMIENTO

RÚA MARQUÉS DE VIANA Nº 9 BAIXO. SALVATERRA
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O V Encontro Nacional de Mulleres acorda loitar
pola dignificación do traballo de Coidados
SANTIAGO.

Preto de 250 delegadas da
CIG déronse no V Encontro Nacional de Mulleres para analizar
os cambios lexislativos introducidos co Real Decreto de Medidas Urxentes para garantía de
igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes
no emprego e na ocupación; realizar un seguimento da campaña
Xa é hora de avanzar nos nosos
dereitos, iniciada o pasado ano,
aspectos da cal empegaremos
para centrar a campaña do 25N; avaliar a situación políticosindical; fixar as estratexias para
avanzar na loita feminista, nacionalista e de clase, máis alá
de datas senlleiras como o 25N
ou o 8M, e debater arredor das
accións a desenvolver de cara
ao ano 2020.

MINHOTOLDOS

Así o explicou a secretaria
das Mulleres da CIG, Margarida
Corral, na rolda de prensa celebrada con motivo do encontro,
na que salientou que as mulleres
da central sindical concordaron
na necesidade de articular, arredor do 25 de Novembro, unha
campaña para denunciar, baixo
o lema A precarización do traballo noscoidados é violencia
machista, “a explotación que
está detrás de todas as actividades relacionadas cos coidados,
a minusvaloración e a precarización cada vez maior deste
tipo de traballos, non só pola
falta de corresponsabilidade no
fogar e a dobre carga mental
ou a dobre xornada que experimentan moitas mulleres, senón
tamén pola precariedade laboral
destas”.

A este respecto sinalou a
temporalidade, eventualidade e
salarios míseros, por debaixo de
convenio e da contía do SMI,
que teñen e que e non poucos
casos “se ven obrigadas a realizar
tarefas para as cales non están
contratadas”, isto xunto á falta
de EPI’s, problemas de conciliación, acoso sexual nos domicilios, acoso laboral e por razón
de sexo, concrecións horarias
da xornada con variacións diarias… “todo isto coa complicidade da Xunta, dos concellos e
das propias empresas concesionarias dos servizos”.
Unha campaña da que Corral
explicou que non estaría centrada
só nos Servizos de Axuda no
Fogar, senón tamén nas residencias de terceira idade, centros
de día, escolas infantís ou co-

Lugar da Barca, Lodeira
Monçao +351 251 651 661

REMEMBER
TASPAS - CAFÉ
PIZZAS - BOCATAS

RÚA MIGUEL DÁVILA, 14
ARBO

medores escolares, nos traballos
de limpeza e de asistencia no
fogar, entre outros e que sería
continuidade da que a secretaría
da Muller vén desenvolvendo
desde antes do verán en demanda
da recuperación dos dereitos
perdidos polas mulleres.
Nese sentido, no marco do
propio Encontro, Carme Antas,
secretaria nacional das mulleres
da federación de Servizos explicou que se escolleu este sector
porque nun 95% son mulleres
as que coidan aos nosos maiores,
tanto en zonas urbanas como
rurais. Mulleres que, nun 99%

dos casos traballan a tempo parcial e ás que, ademais “nun mesmo mes modifícaselles a xornada
até 6, 7 ou 10 veces e de que
non saben, a primeiros de mes,
que xornada van ter todo o mes”.
Antas denunciou que o convenio deste sector está sen negociar desde 2012, aínda que
segue vixente porque mantivo a
ultraactividade, pero no que mesmo a asociación de empresas
de Axuda no Fogar “decidiu disolverse para evitar aplicar o
convenio galego na Galiza e poder aplicar o convenio estatal
porque é peor”.
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A Xunta acepta as alegacións da Instálanse semáforos no cruce da Rúa dos
PO-552 e manterá os semáforos Pazos con Baleazas e Pateira
viaria nun tramo especialmente daron anulados ao realizar a
da contorna de Mallón
O Concello de Nigrán ini- perigoso, con alta sinistralidade, Xunta unha glorieta. "A demora

NIGRÁN.

O alcalde de Nigrán, Juan
González, mantivo en Santiago
unha reunión coa conselleira de
Infraestruturas Ethel Vázquel e
o director da Axencia Galega
de Infraestruturas, Francisco Menéndez, para abordar os proxectos da Xunta na PO-552 e PO340 ao seu paso polo municipio.
Este encontro fora solicitado urxentemente dende a alcaldía ante
a disconformidade do Concello
con determinados aspectos que
xa manifestara nas súas alegacións oficiais e mesmo por escrito á propia Xunta.
O Concello de Nigrán
considera o resultado deste encontro moi satisfactorio ao confirmar de primeira man que as
súas alegacións sobre a prioridade de manter os semáforos
na contorna de Mallón (PO-552)
foi aceptada, así como a de realizar un itinerario peonil seguro
na zona da rotonda de Ureca
ata a rúa Rans.
"Estamos moi satisfeitos
de que se teñan escoitado as nosas reclamacións da PO-552 e
non temos dúbida de que deste

xeito, falando entre as dúas administracións, este proxecto e
todos os que veñan serán moi
beneficiosos para Nigrán", indica
o rexedor
Inicialmente a Xunta
manifestara o seu rexeitamento
ás alegacións do Concello ao
proxecto de mellora da seguridade viaria na PO-552 (puntos
quilométricos 10+600 a 13+800)
na contorna de Mallón, xa que
eliminaba a regulación semafórica de Cotros (á altura da panadería La Pintora) engadindo
un carril central de incorporación
na estrada e impoñendo ademais
o sentido único nas rúas Cruceiros e Mallón, ambas municipais (esta última cuestión na
que o Concello demanda manter
o dobre sentido non a teñen resolta aínda pero non se amosan
inicialmente disconformes). O
Concello sempre mantivo que
os semáforos instalados hai máis
de catro anos como medida de
seguridade demostraron funcionar moi ben, mentras que o aparcamento próximo á panadería é
vital para os negocios alí existentes.

NIGRÁN.

ciou a instalación da regulación
semafórica no cruce da Rúa
dos Pazos con Baleazas e Pateira, no barrio de A Tarela, co
fin de mellorar a seguridade

e empregado polos autobuses
escolares. Os semáforos colocados son os que se atopaban
na intersección da PO-340 con
Donas, onde esta semana que-

das obras na rotonda da estrada
A Ramallosa-Gondomar impedíu que os puidésemos colocar antes", subliña o alcalde,
Juan González.

Primeira andaina do programa municipal
'coñecendo a pé a nosa contorna'

NIGRÁN.

O Concello de Nigrán estreou econ preto de medio cento
de maiores o seu programa
municipal 'Coñecendo a pé a
nosa contorna', consistindo este
nunha andaina polo camiño
portugués pola costa dende

Priegue á Ramallosa (fíxose
neste sentido inverso para rebaixar a dificultade). O Concello
dispuxo dun autobús gratuíto
dende A Ramallosa e a camiñanta, de preto de 3 horas, incluíu sendas visitas ao Pazo de
Cea (Nigrán) e ao de Pías, ade-

RÚA ROMANA BAIXA Nº 3

mais dunha merenda a base de
froita e auga. O obxectivo deste
novo programa de lecer deseñado para a xente de idade é
promover o exercicio físico e
a socialización, dúas cuestións
fundamentais para manter unha
vida saudable.
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entrevista de VeróNicA cOSTAS

CARLOS GÓMEZ, ALCALDE DE BAIONA

“ESTOU INMENSAMENTE HONRADO POLA CONFIANZA
DO POBO DE BAIONA, E PODO ASEGURAR QUE SEMPRE
LLES VOU A DICIR A VERDADE”
Nas pasadas eleccións municipais de maio, afortunadamente para a veciñanza
de Baiona, o PP perdía este concello e un goberno tripartito liderado polo
socialista Carlos Gómez tomaba as rendas do goberno municipal. Cando Ángel
Rodal era alcalde de Baiona, A Nova Peneira fixo varios intentos para
entrevistalo. Lamentablemente, nunha mostra máis do sectarismo que adoita
practicar o PP cos medios de comunicación que non lle caemos simpáticos,
nunca pasamos do “Non te preocupes, deixa o teu tfn e xa te chamamos”. Nos
primeiros días de outubro estivemos no concello co novo alcalde que nos
atendeu con moita amabilidade e mantivemos unha longa conversa con el.
Velaí vai o que deu de si
Queremos darche os parabèns pola
autorización do monumento conmemorativo da “Volta dos nove”. Explícanos ese tema?
Ben, o tema da volta dos nove e un
tema que non se tratara con xustiza, o
que realmente buscamos e que se normalice a situación. E dignificar a memoria de persoas asasinadas por defender
a legalidade, a liberdade e a democracia
ten que ser o normal nunha sociedade
sa.
O goberno de Baiona que ti encabezas é tripartito; o PSOE, Carlos
De La Peña e o BNG compartides a
responsabilidade de dirixir o concello. Como son as relacións entre
os tres socios de goberno?
As relacións son cordiais e transparentes.

Temos aprobado os orzamentos e estamos traballando intensamente, cos nosos
respectivos programas, para poñer en
común os eixos esenciais da Baiona
que queremos para os próximos catro
anos.
Podes dicir con rotundidade que
hai un só goberno de tres forzas e
que non hai risco de que existan
varios gobernos nun ?
Si, dígoo con rotunda firmeza. É necesario que exista lealdade mutua, tanto
dos grupos minoritarios con nós, como
unha reciprocidade absoluta de nós con
eles. Cando existan diferencias, porque
iso é inevitable incluso en gobernos
con maioría absoluta, debemos sentarnos
e resolvelas de maneira leal e responsable. Estou plenamente convencido

de que vai ser así. Eu traballo con
moita comodidade tanto con Carlos
como con Iago, trato de que eles se
sintan cómodos tamén, e teño a convicción, a ilusión e a vontade de que
sexa así ao longo destes catro anos.
Consideras que o tema do campo
de gol de Baredo tivo que ver na
derrota do PP?
Non sabería dicir en que tanto por
certo influíu, pero si, penso que si que
tivo que ver. O PP intentou meter con
calzador un proxecto sen sentido, e
menos a verdade dixo de todo.
Pola vosa banda ese despropósito
de chantar un campo de golf en Baredo está totalmente desbotado?
Total e absolutamente desbotado
Ben, antes falabas da aprobación
dos orzamentos. Concrétanos un
pouco máis ?
Ben os nosos, os que serán realmente
nosos serán os próximos. Estamos xa
en outubro e isto foi para saírmos do
paso. Lembrade que o PP trouxo os
orzamentos do 19, a finais do 18 que é
cando unha das súas concelleiras deixounos e pasouse a non adscrita. Estes
son uns orzamentos de trámite, pero
tamén quero dicir que xa lle pagamos
aos traballadores do plan concellos da

DEP, que aínda non recibiran o que
lles correspondía da parte do concello
Non me digas¡¡
Así como cho digo. Eu mesmo preguntara ao señor Rodal en pleno se se
estaba a cumprir o convenio e mentiume
descaradamente
Entón no 2020 tedes pensado levar
un orzamento xa a vosa medida?
Si claro, por iso, como che dixen
antes, estamos a traballar con intensidade
os tres grupos de goberno nas accións
que queremos levar a cabo para os
próximos catro anos

Rúa Eduardo Iglesias, nº 30,
36380 Gondomar

Teléfono: 986 07 19 61
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Que tal as relacións coa Xunta, pórtanse ben ou mal con Baiona ?
Eu creo que a Xunta se porta mal non
só con Baiona, senón con todos os
concellos. ..
Explícanos porque o teu goberno
paralizou dous proxectos do plan
Concellos?
Pois por sentido común. O concello ten
un problema grave de ingresos. E baixando ao terreo do concreto dicirche
que un dos proxectos era un parque infantil na Ramallosa, cremos que hai
outras prioridades e necesidades antes
que esa. Ademais valoramos o proxecto
como que non cumpría os parámetros
mínimos de seguridade, porque o sitio
no que se pensaba facer está próximo á
estrada e entendemos que podía ser perigoso. No que respecta ao outro proxecto, era un xinnasio o aire libre que
decidimos desestimar por responsabilidade porque para nós tería un coste de
mantemento de 6000 euros o ano.

Alcalde, Baiona ten moitos problemas
para xestionar o residuos urbanos ?
Estou de acordo e prométovos que estamos traballando nelo.
Supoño que ese “estamos traballando
nelo” non será como o daquel infausto presidente que puña os pés
na mesa e forzaba o acento texano
para caerlle ben ao seu “xefe”?
Ha ha ha ha. Non, en absoluto, o meu
é un significante plenamente cargado
de significado. Neste tema como en
moitos outros para nós é esencial dispor
dunha RTP que lamentablemente o
concello de Baiona non ten
Toda a comarca do Val Miñor padece
graves deficiencias no que ao trasporte público se refire, que opina o
alcalde de Baiona ?
Inicialmente quixera dicir que é preciso
unha maior concienciación social ao
respecto deste asunto. En Baiona somos
arredor de 13.000 persoas e existen
máis de 9.000 vehículos. E no que res-

pecta ao plan de transporte da Xunta
ten que ser máis sostible, máis fluído e
cunha mellor conectividade. Creáronse
liñas novas, si, pero tamén se suprimiron
outras e finalmente se tes que ir a Vigo,
case perdes toda a mañá igual ca hai
20 anos
Non queda moito para que vivas a
túa primeira ARRIBADA como alcalde, podes anticiparnos algo ?
A verdade para min, que son natural
de Baiona, vai ser unha inmensa honra.
Entendo que a esa festa, que é de
interese turístico internacional, cómpre
darlle unha volta para aproveitar máis
e mellor as inmensas potencialidades
que ten. Non podo anticipar nada aínda,
pero si quero dicirvos que haberá sorpresas moi interesantes e novidades de
máximo nivel.
Ves a Gonzalo Caballero presidente
da Xunta no 2020 ?
Espero que si, pero temos que implicarnos todos e todas e traballar para

que así pase e se garanta ese cambio. A
Galicia faille falta un cambio progresista
con urxencia, e só poderá darse liderado
polo impulso a solvencia e a experiencia
do partido socialista
Que esperas o 10 de novembro ?
Responsabilidade de todas e todos para
desbloquear a situación e que Pedro
Sánchez poida formar de contado o
goberno que precisa España
Rematamos Carlos, velaí tes as nosas
páxinas para que tires a mensaxe que
desexes aos teus veciños e veciñas?
Eu quero dicir que estou inmensamente
honrado pola confianza que a veciñanza
de Baiona depositou na miña persoa e
no partido socialista, e podo prometer
que sempre lles vou dicir a verdade, ás
veces acertarei ás veces non, pero
sempre vou dar todo o que teño para
facer unha Baiona máis xusta e humana,
na que ninguén quede atrás, e nunca, e
cando digo nunca quero dicir nunca,
vou mentir.

"GRAN CAMPIONATO DE TUTE
TODAS AS SEMANAS, VENRES E
SÁBADOS ALTERNOS"
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O IEM CUMPRE 20 ANOS

“O IEM FUNCIONA PORQUE AS PERSOAS QUE AQUÍ
ESTAMOS GOZAMOS PERDENDO CARTOS”

ESTE MES DE OUTUBRO O
INSTITUTO DE ESTUDOS
MIÑORANOS CUMPRE 20 ANOS,E,
NESTES TEMPOS ESCUROS E
TEBREGOSOS DE INDIVIDUALISMO
EXACERBADO, PODERMOS
COVERSAR CON PERSOAS QUE DE
MANEIRA ALTRUISTA CONTRIBÚEN
AO DESENROLO DUN PROXECTO
COLECTIVO QUE PERSEGUE
COÑECER O NOSO PATRIMONIO
CULTURAL, DIVULGALO, E
SENSIBIBILIZAR AO CONXUNTO DA
SOCIEDADE MIÑORANA EN
PARTICULAR E GALEGA EN XERAL
SOBRE A SÚA RIQUEZA E
IMPORTANCIA FOI UN INMERSO
PRACER.DICÍA CARMEN MARTÍN
GAITE QUE NON HAI UNHA
SENSACIÓN MÁIS GRATA CÁ
CONVERSA CANDO QUEN FALA
TEN GAÑAS DE FALAR E O QUE
ESCOITA SENTE A NECESIDADE DE
ESCOITAR.ASÍ ME FIXERON SENTIR
A MIN AS PERSOAS DO IEM QUE
CONVERSARON CONMIGO, mE
ABOFÉ QUE SE PUIDESE, TERÍA
PROLONGADO A CHARLA ATA O
INFINITO.

Seica estamos de aniversario?
Pois si, o 19 de outubro de 1.999 asináronse os estatutos fundacionais do
IEM
Podemos dicir, como dicía aquela canción, que “20 anos non son nada”?
Se non poñemos a mirar as fotos de
hai 20 anos, pois non, evidentemente
non se pode dicir iso
O sindicato CUT tamén cumpre 20
anos igual ca vós, recordo que falando
co seu SX, Ricardo Castro, fíxenlle

esta mesma pregunta e contestoume
que a mensaxe que transmitía esa
canción era falsa pois 20 anos si son
moitos anos e en dúas décadas pasan
moitas cousas. Que pasou no IEM a
modo de síntese nestes XX anos?
O IEM naceu pola necesidade de defender, promocionar e divulgar o inmenso patrimonio cultural do Val Miñor
inicialmente, e logo ampliamos a Galicia
e o norte de Portugal. A estrutura fixémola a imitación do Seminario de Es-

tudos Galegos, dividíndoa por áreas ;
arqueoloxía, etnografía, literatura, toponimia...E todo funciona en base á
disposición das persoas que en cada
momentos poidan estar en cada sección.
Este no que estamos agora foi o primeiro local que tivestes?
Tivemos outro no colexio de Mallón,
que nos prestaba unhas aulas.
O local actual é voso?
Non, é propiedade do concello.

"TEMOS EMPANADAS PARA LEVAR"
BAR MOREDA
NA ROTONDA DE SABARÍS

NA CULTURAL DE
SANTA MARÍA DE OIA.
A RIÑA, 23
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A promoción do patrimonio cultural
é un obxectivo marabilloso, e ambicioso,
como vos organizades para artellar a
vosa dinámica cotiá de traballo?
Todos os luns temos unha xuntanza un
grupo de arredor de 10/15 compañeiros
e tratamos de organizar o traballo da
semana.
Entre todas as áreas hai algunha que
destaque especialmente?
Non é porque estean Xose Lois ou
Xilberto aquí, pero se cadra a arqueoloxía
é a máis potente.
Imaxino que as persoas que traballades
de maneira regular e cotiá, para que
o IEM funcione, o facedes de maneira
altruísta?
Total e absolutamente. O que permite
que o IEM siga vivo é o altruísmo de
moitas persas que está por riba da xenerosidade dos moi xenerosos. As persoas que aquí estamos gozamos perdendo cartos.
Atopar persoas con capacidade para
comprometerse con xenerosidade en
calquera proxecto colectivo é realmente
difícil, e permitídeme expresar a miña
admiración e respecto polo feito de
que no IEM sexa así, pero ningunha
das persoas que coincidimos aquí estamos xa en idade de irlle facer as
beiras ás mozas, é posible que o IEM
tal como está concibido siga existindo
nas seguintes xeracións?
Ese sería o noso ideal, o noso reto e a
nosa ilusión pero a escasa cantidade de
xente moza que se achega ao IEM,
xunto coa pouca cantidade de mulleres
integradas na asociación, son sen dúbida
os nosos problemas máis importante e
de moi difícil resolución.
Non credes que as xeracións máis
novas están sometidas a procesos sistémicos que fomentan o individualismo
e dificultan a súa organización en proxectos colectivos?
As xeracións máis novas non o teñen
doado. Aquí intentamos no seu momento
atraer mozas e mozos creando as xuventudes do IEM, isto foi arredor de
hai 10 ou 12 anos, pero os rapaces
comprometidos, que tamén os hai e
moito, precisan o pouco tempo que
dispoñen para facerse un oco na vida e
téñeno máis complicado do que o tivemos nós no seu momento. Esta xeración
de mozas e mozos é a máis preparada
de todas pero foron vítima dunha estafa,
e teñen que pelexar unha inmensidade
para poder atopar un sitio na vida,
cando non marchar a buscala fóra, xa
que logo, é dificilísimo que se poidan
implicar en calquera proxecto colectivo.
Contádeme como foi o proceso que
culminou na recente autorización do
novo alcalde de Baiona para colocar
o monumento homenaxe da volta dos
nove?

Neste asunto temos que destacar o
mérito inmenso de Carlos Meixome
pola súa teima en que se puidese concretar. O caso en concreto refírese á
homenaxe a 9 persoas que foron asasinadas na madrugada do 16 de outubro
de 1.936,9 persoas todas veciñas do
Val Miñor que non tiñan ningún procedemento xudicial aberto. O asasinato
deixou nove viúvas e 31 orfos. Durante
o franquismo, con moito risco, no lugar
do asasinato aparecían 9 cruces gravadas

no chan, e nós o que quixemos foi dignificar o sitio cun monumento que o
fixo de maneira altruísta o artista Fernando Casás.
Pero o anterior alcalde de Baiona negouvos a autorización, non?
Non foi Rodal, foi Almuiña quen nola
negou cal foi o motivo ?
Nós en Vigo pedirámoslle permiso oral,
díxonos que si e o día anterior ao
previsto para colocar a placa no cemiterio
de Baiona contestounos que non nola

deixaba colocar.
E este alcalde?
Solicitámosllo nós, e desde o primeiro
momento dixo que non había o máis
mínimo problema.
Que tal son as relacións cos tres alcaldes
do Val Miñor?
Son relacións cordiais e de colaboración.
Nós intentaremos recuperar unha especie
de convenio que existiu cando naceu o
IEM que integraba aos tres alcaldes na
súa xunta directiva, nós comprometiá-
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monos a asesorar aos concellos en calquera aspecto concernente á cultura e
eles achegaban unha cantidade de cartos
para o noso funcionamento, malia que
ese convenio logo se esvaeceu. Agora
facemos convenios por proxectos concretos.
Ben, falemos de cartos, como vos financiades?
Coas cotas de socios e logo para cada
proxecto buscamos subvencións alí
onde podemos buscalas.
Que ten que facer unha persoa se se
quere facer socia do IEM?
Cubrir unha ficha e pagar 40 € ao ano,
e se estás no paro, e non podes pagalo,
con cubrir a ficha abonda.
Eu non vivo no Val Miñor, pero o
IEM é un proxecto que me entusiasma,
podo facerme socio ao rematarmos a
conversa?
Abofé que podes, ti e calquera persoa
que queira sexan ou non sexan do Val
Miñor.
Ben, eu voume facer socio agora mesmo
e quero saber de que proxectos poderei
gozar ao longo do ano?
No que respecta aos aspectos lúdicos
podemos destacar as dúas variantes do
que chamamos Xeiras. As que desenvolvemos no verán que inicialmente se
circunscribían ao Val Miñor e Tomiño
e agora levan asociadas a algunhas
outras que teñen relación cos traballos
arqueolóxicos. E logo temos as Xeiras
que facemos o resto do ano, ás que

chamamos Xeiras alén Miñor, nas que
se visitan puntos de Galicia aínda que
esporadicamente temos ido a algún sito
que poida ter algunha relación coa nosa
comarca.
Por exemplo?
A Valladolid
Caramba, e que relación ten Valladolid
co Val Miñor?
Diego Sarmiento de Acuña foi correxidor
e morreu en Valladolid.
Na persoas que acoden ás xeiras prima
o lúdico, ou a curiosidade intelectual?
Hai de todo, hai quen vai só por camiñar
e pasalo ben e hai quen sente interese
polo tema a tratar.
E de asistencia que tal?
Algunha delas chegou a congregar a
400 persoas.
Miña nai queridiña, que pasada..
E ás 10 da noite en Pontecaldelas e sen
micrófono.
En que consistía esa xeira?
Na visita á arte rupestre de Tourón,
pero iso é excepcional a media de asistencia está arredor das 100 persoas
Para min chegar á alma de alguén é
unha sensación emocionalmente superlativa, algunha vez nalgunha xeira
tedes sentido que chegades ao máis
profundo da alma de alguén que non
tiña nin idea do que vós estabades a
explicar?
Case en cada xeira, e en verdade si que
é enormemente gratificante. Agora mesmo lembro por exemplo a xeira do

monte Tetón que saímos ás dúas e pico
da madrugada, si, sempre hai alguén
que se achega e pregunta con paixón e
a verdade é que este tipo de cousas si
que pagan a pena.
Este país é especialmente rico en cuestión de arte rupestre?
Si, brutalmente rico, e non só en arte
rupestre senón todo o noso patrimonio
cultural é amplísimo e por desgraza
está moi maltratado. A nosa teima está
en valorizalo, pero se non somos capaces, por motivos endóxenos ou exóxenos, de trasladarllo á sociedade o
noso traballo queda sempre coxo. Para
que o patrimonio se respecte ten que
ser coñecido.
Pero con trasladalo é suficiente?
Non, debera se necesaria tamén a formación e a sensibilización.
Rematamos, velaí tendes o noso espazo
físico e virtual para transmitir a mensaxe que desexedes?
O Val Miñor non ten futuro se non hai
unha mancomunidade. O Val Miñor
ten unha serie de problemas que non se
resolven a nivel municipal. A comunicación do Val Miñor e outro tipo de
problemas que temos ten que ser cousa
dos tres concellos en conxunto
E esa vontade de traballar en común
existe?
É o que nós queremos que chegue a
existir, normalmente por desgraza
non, cada un prefire os méritos en
solitario.

O BNG pide medidas
urxentes contra a
precariedade laboral
da mocidade galega

SANTIAGO.

A deputada do BNG, Montse Prado
fixo unha pregunta ao goberno sobre
medidas urxentes contra a precariedade
laboral da mocidade galega.
A parlamentaria asegurou que os
datos relativos á situación laboral das
persoas mozas deixa “unha imaxe devastadora” cunha perda de emprego
alarmante entre os menores de 35
anos. Entre os 18 e 35 anos, explicou
Prado, o emprego asalariado descendeu
un 30%, 142.000 persoas e entre os
traballadores/as con idades comprendidas entre os 18 e 25 anos os seus salarios descenderon un 21,4%, 1.783
euros/ano menos.
No caso dos traballadores e traballadoras de entre 26 e 35 anos o descenso do salario medio anual foi do
7,3%, 1.112 euros/ano menos e até os
25 anos “os asalariados/as galegos
acadaron uns ingresos inferiores ó
SMI”. Por outra parte, 302.233 persoas
traballadoras menores de 36 anos non
acadan o salario medio anual galego.
Ante esta situación preguntou que
iniciativas ten tomado o Goberno galego para impedir a precariedade laboral
da mocidade galega.
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A RUPTURA DO GOBERNO DA GUARDA
Nas eleccións municipais de maio, o BNG de A Guarda obtivo unha suba moi importante de apoio popular, pasou de 3 a 5 actas na corporación
municipal, e quedou a tan só 84 votos de diferenza dos acadados polo partido socialista do alcalde Antonio Lomba. A lóxica política indicaba que se
debía asinar un pacto de goberno, progresista, co PSOE ostentando á alcaldía e o BNG a tenencia de alcaldía, e de feito así se fixo, pero menos de
medio ano despois producíronse diverxencias importantes no que respecta á xestión da rúa Concepción Areal e os 5 concelleir@s nacionalistas,
séntense agredidos porque consideran que se menoscaba a súa autonomía para xestionar unha das súas áreas e deciden abandonar o goberno. No
caso de tres deles, esta renuncia implica que deixen de percibir o soldo que lles correspondía como concelleir@s. Nós achegámonos ata A Guarda a
coñecer a versión do Bloque e falamos co seu portavoz Anxo Baz. En próximas edicións intentaremos conseguir a dos socialistas.

ANXO BAZ, VOCEIRO DO BNG

“NÓS NON CHEGAMOS AO GOBERNO NIN POLO POSTO, NIN
POLO DESPACHO, NIN POLO SOLDO. VIÑEMOS A
TRANSFORMAR A GUARDA, E SE O ALCALDE NON NOS DEIXA
NESTE GOBERNO NON PODEMOS ESTAR”
Cando quedamos para concretar a
entrevista eras o tenente de alcalde, e
a idea era entrevistarche no teu despacho, e resulta que agora nin es tenente de alcalde nin tes despacho e temos que conversar nun bar. A verdade
quedo un pouco descolocado, explícame
que pasou?
O acordo de goberno reflectía que as
áreas que asumiriamos cada un dos
dous grupos políticos que o subscribimos
terían autonomía de xestión, e o partido
socialista incumpriuno.
O acordo de goberno PSOE-BNG foi
asinado por escrito?
Si.
Ti persoalmente participaches na creación e sinatura dese acordo?
Si.
O problema veu pola rúa Concepción
Areal, verdade?
Si, a nosa intención era facilitar o
acceso a residentes, a servizos ea toda
a xente, que debidamente acreditada,
amosase que o necesitase.
É dicir, o BNG quería facer a rúa
peonil?
Queriamos facer unha rúa de prioridade
peonil, para nós Concepción Areal
non era unha obra só, senón un modelo

de organización de Vila que logo pretendiamos espallar a máis rúas de A
Guarda.
Ben, e como foi a secuencia de acontecementos ata desembocar na vosa
marcha do goberno?
Nunha primeira xuntanza da comisión
de seguimento do pacto xa se albiscaban
as diferenzas en relación ás sinais a colocar na rúa. Eles non estaban de acordo
coa nosa maneira de entender Concepción Areal, e consideran que debía ser

TELF.: 986 610 921

moito menos restritiva con relación ao
tráfico rodado, e nesa liña están as
sinais que colocaron agora.
E sentiches que a vosa autonomía
para xestionar esa área de goberno,
que era vosa, foi lesionada?
O PSOE reinterpreta o pacto de goberno,
hai que engadir tamén a presión do PP
que viu alí un filón para a división e
todo iso estoupou no pleno do 30 de
setembro, enormemente hostil e agresivo
contra as concelleiras e concelleiros do

BNG. Nese pleno viuse claramente
como tanto o PSOE como o PP defenden
unha mesma política conservadora.
Os insultos viñan do público?
Si, de aí viñan.
Sabes quen os proferiron?
No pobo todos nos coñecemos.
Non entendo o da reinterpretación
que dis, no pacto que asinades non estaba claramente definido que cada
grupo político tiña autonomía para
xestionar as súas propias áreas?
Si, no punto número un.
Entón como se pode reinterpretar
iso?, que argumentou o PSOE para
facelo?
Nas negociacións para o acordo de goberno o tema de Concepción Areal foi

O TEU
XORNAL
EN GALEGO
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do máis delicado, e no documento
expresouse que se levaría conforme
a criterios técnicos. Nós amparámonos nos nosos criterios técnicos, e
eles agárranse a iso para dicir que
teñen outros criterios técnicos diferentes.
Ben, e o alcalde ou o seu grupo de
goberno fixeron algo en concreto
para menoscabar a túa autonomía
na xestión da túa área?
Si, como non estaban de acordo coa
nosa sinalización, chaman á DEP e
paralizan a obra. Logo nos remite a
unha xuntanza para tentar aclarar a
situación, o alcalde interpreta que
esa é unha reunión de seguimento
do pacto, algo que non era así. Nesa
xuntanza estaban dous representantes
do PSOE, e polo BNG só eu. Asemade había técnicos da DEP, que
en ningún momento contradixeron
as nosas teses.
En que situación estamos na actualidade?
Polas informacións que temos van
poñer a sinalización que eles defenden, non restritiva á circulación, e
isto acaba rachando cando eles sen
avisarnos puxeron os prismas de pedra e cambian a sinalización ás sete
da mañá, sen ter coñecemento nin
nós nin a propia policía local.
Caramba, e quen executou tal cousa?
Operarios do concello entendo que
baixo as ordes do alcalde. A propia
policía local entrou a servizo sen
saber que se lle cambiaba a circulación.
E que fixestes vós?
Volver a solicitar unha xuntanza, na
que se nos dixo que a posición do

PSOE en relación a ese tema era
definitiva. Nós non viñemos ao goberno, nin polo posto, nin polo despacho, nin polo soldo. Viñemos a
transformar A Guarda, e se o alcalde
non nos deixa neste goberno non
podemos estar. Teremos que pasar á
oposición, iso si dunha maneira responsable e dialogante.
A decisión está avalada pola militancia do BNG local?
Desde logo que si. O grupo municipal
trasladou a situación ao consello
local, e este a asemblea de militantes
que é quen é soberana na toma de
decisións.
E despois da chegada, histórica, do
nacionalismo ao co goberno da
Guarda, deixalo con tan pouco tempo, non xera frustración?
Esta foi unha decisión moi difícil,
claro que si. Eu creo que o PSOE
estaba afeito a un goberno mono
cor e a verdade cústalle moito asumir
que a cidadanía pediu un cambio.
Agora mesmo, hai un goberno de 5
de 17, algo que non é viable. Como
prevés que se desenvolverán os
acontecementos?
Eu creo que esa pregunta deberías
de facerlla a Antonio Lomba, pois é
el quen ten que procurar solucións
aritméticas que lle permitan gobernar.
Agardo que a ruptura política non
se espallara ao plano persoal?
Non claro, desde logo que non. As
relacións persoais que temos tanto
co alcalde como con todo o grupo
socialista son as mesmas que antes,
cordiais e respectuosas como con
calquera veciña ou veciño da Guarda.

19 empresas europeas e
peninsulares visitan o Baixo Miño
para establecer futuras relacións
TOMIÑO.

Procedentes de Reino Unido, Bélxica e
Francia, ademáis de Galicia, España e Portugal, 19 empresas de toda a cadea do
sector agro visitan estes días o territorio
transfronteirizo para coñecer a calidade
dos seus produtos e servizos e manter reunións nas que formalizar futuros acordos
comerciais.
O obxectivo desta primeira Misión Comercial Inversa, que fora presentada na
pasada Mostra de Cultivos celebrada en
Goián en Marzo, é contribuír ao posicionamento do sector agro de Baixo Miño e
do norte de Portugal “dando a coñecer de
primeira man a potenciais clientes e compradores os produtos e servizos agrarios
da comarca”, achegando á zona novas
oportunidades de negocio mediante un
“mecanismo realmente eficiente para chegar
a novos mercados”, en palabras dos organizadores.
Entre o 18 e o 20 de setembro, máis de
50 representantes de 30 empresas participarán activamente en diferentes reunións
bilaterais. Ademáis, o xoves 19 realízase
unha visita ao Festival de Xardins de Ponte
de Lima e a distintas empresas portuguesas,
adicándose o venres 20 ás visitas programadas a viveiros e á comercializadora do
Baixo Miño.
Para Sandra González, alcaldesa de Tomiño, esta iniciativa “é unha nova mostra
da calidade do noso sector agrario e da súa
relevancia socioeconómica para o presente
e futuro da nosa comarca” o que motivou
que a Eurocidade considere o apoio á di-

namización e proxección exterior do sector
“unha das prioridades na súa axenda de
cooperación transfronteiriza”.
A Misión Comercial Inversa, organizada
por acuBam (Asociación de Cultivos Baixo
Miño), en colaboración coa Associação
Portuguesa de Produtores de Plantas e
Flores Naturais (APPPFN), está promovida
pola Eurocidade Cerveira-Tomiño, no marco
das actividades de dinamización da economía
local transfronteiriza contempladas no proxecto da ‘Axenda Estratéxica de Cooperación Transfronteiriza Amizade CerveiraTomiño’, co-financiado ao 75% pola convocatoria INTERREG VA POCTEP, fondos
FEDER da UE.

Volta "Medrando en Familia" cunha aposta clara
por unha alimentación saudable

TOMIÑO.

Tras as vacacións de verán,
regresa o programa "Medrando
en Familia", posto en marcha
pola Concellería de Benestar
Social do Concello de Tomiño.
Trátase dun programa de intervención socio-comunitario
que busca influír, fundamentalmente, no benestar dos máis
cativos e cativas e dar resposta
a ese intervalo de poboación
que conforma a primeira infancia, e tamén á rede familiar.
Segundo explica Cristina
Martínez, concelleira de Benestar, ”a través de encontros
e obradoiros, este programa

promove a estimulación nun
sentido amplo, a adaptación
da intervención ás necesidades
da familia e en relación aos
menores, propiciando aprendizaxes e cambios significativos na súa contorna”.
Varias charlas, encontros
e obradoiros marcarán esta
nova edición do programa,
no que se fará especial fincapé
na busca dunha alimentación
saudable. Para lograr este obxectivo, a iniciativa propón
un encontro ("Tres, dous,
un...a comer) o luns 25 de
novembro ás 17.30h, no Salón
de plenos do Concello (haberá
servizo de gardería pero é

preciso inscribirse). Asemade,
celebrarase un obradoiro sobre
Nutrición infantil para familias
con fillos/as de 0 a 24 meses
(luns 2 de decembro ás
17.30h), e de +24 meses, o
luns 9 de decembro ás 17.30h.
Ambos os dous no Mercado
Municipal.
Información das actividades:
Obradoiro estimulación temperá
Medrando co meu BB de 0 a
6 meses
Venres ás 16:30h
Inicio 29 de novembro
Medrando co meu BB de 6 a
12 meses

Venres ás 17:00h
Inicio 18 de outubro
Medrando e xogando de 12 a
18 meses
Venres ás 17:30h
Inicio 25 de outubro
Xogando e descubrindo de 18
a 36 meses
Venres ás 18:30h
Inicio 18 de outubro
Espazo: escola infantil Galiña
Azul de Tomiño (O Seixo).
Encontro "Tres, dous, un, a
comer!"
Luns 25 de novembro ás
17:30h
Salón de plenos do Concello
Nota: Haberá servizo de gardería (é preciso inscribirse)

Obradoiro nutrición infantil
Familias con fillos/as de 0 a
24 meses
Luns 2 de decembro ás 17:30h
Familias con fillos/as de +24
meses
Luns 9 de decembro ás 17:30h
Espazo: Mercado de Tomiño
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O outono chega a Tomiño con máis de
30 actividades culturais, deportivas e
de lecer para todos os públicos

TOMIÑO.

Un programa de actividades
transversal e integrador dirixido
a todos os públicos. Así é a
programación cultural, deportiva e lúdica que o Concello
de Tomiño ten prevista para
os vindeiros meses e que ven
de recoller en papel na xa tradicional Axenda de Outono.
Un completo programa trimestral no que se aglutinan
todas as actividades de cultura,
mocidade, deporte, voluntariado e transfronteirizas “dun
xeito cómodo e planificado,
informando debidamente á veciñanza e garantindo que todas
as actividades son un éxito”,
salienta a alcaldesa, Sandra
González.
A nova edición da Axenda
de Outono recolle as preto de
30 actividades que se levarán
a cabo entre outubro, novembro e decembro, rematando
coa ampla programación preparada para o Nadal. Así, a
programación trimestral arran-

cará esta mesma fin de semana
coa obra de teatro ‘#Camiños’,
de Butaca Zero e, a vindeira
semana, con dous cursos dirixidos á mocidade sobre cociña
vegana e danzas urbanas, cursos para os que xa está aberto
o prazo de inscrición.
A partir de aí comezará
unha intensa lista de actividades entre as que destaca a ampla programación teatral, con
8 obras para toda a familia e
outras 6 dirixidas a público
adulto. Así, o público infantil
poderá desfrutar o 13 e o 27
de outubro de Baobab Teatro
e de Roque e os seus contos
no Mercado Municipal de Tomiño; o 3 de novembro dos
‘Contos do recreo’ de Redrum
Teatro; o 17 de novembro de
Xarope Tulú e as súas ‘Nómades’; o 28 de decembro dos
‘Contos do animalario’ de Daboapipa; o 29 de decembro
das espectaculares pompas de
xabón de de ‘Os fabulosos
Cleaners’ de Malasombra Pro-
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ducións e o 4 de xaneiro co
último panda do planeta, ‘MaiMai’, de Baobab Teatro.
Pola súa banda, o público
adulto disporá dun amplo abano de obras no auditorio de
Goián: o 19 de outubro Contraproducións representará
‘Commedia’ no auditorio de
Goián; o 2 de novembro Chévere chegará con ‘Anatomía
dunha serea’; o 9 de novembro
Artesacía presentará a ‘Chola,
a It Girl’; o 16 de novembro
Destexeito Producións estará
con ‘Loló e mamá’ e o 24 de
novembro Redrum Producións
escenificará ‘Invisibles’.
A programación complétase
cunha vintena de actividades
e concertos, entre os que destacan os que ofrecerá Agrupación Musical de Goián en
honra de Santa Icía (23 de novembro) e por Nadal (22 de
decembro), os da Coral Polifónica de Tomiño (13 de outubro e 15 de decembro) ou o
Festival de Nadal Virxe de

Alivio. Pola súa banda, o Mercado Municipal de Tomiño
acollerá en outubro unha exposición da Asociación de Cultivos do Baixo Miño e dende
Voluntariado levaranse a cabo
dúas actividades: a creación
dun vídeo sobre a realidade
das mulleres no rural e unha
xornada de retirada de plantas
invasoras.
Os amantes do deporte teñen dúas citas este trimestre.
Por un lado, o vindeiro 27 de
outubro a Eurocidade Cerveira-Tomiño celebra o remate
do seu programa Deporte para
todas as persoas cunha xornada
de actividades no Parque de
Lazer do Castelinho, en Vila
Nova de Cerveira, e o 22 de
decembro terá lugar unha nova
edición da Carreira de Nadal.

E, como cada ano, Tomiño
contará cunha programación
especial de Nadal que comezará o 15 de decembro co concerto da Coral Polifónica e rematará coa tradicional Cabalgata de Reis o 5 de xaneiro.
Entrementres, 20 días de música, actividades deportivas,
contacontos, teatro, obradoiros,
inchables e moito máis pensados para que toda a familia
poida desfrutar destas datas.
Esta axenda en papel repartirase e colocarase en lugares de moito tránsito para
difundir as actividades e facer
chegar o programa a todos os
veciños e veciñas da vila, pero
tamén pode consultarse directamente na web do Concello:
https://tomino.gal/axenda-deoutono-2019/.

"ESPECIALIDADE EN PULPO,
PEIXES E CARNES"
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OS SITIOS MÁIS CURIOSOS DO MUNDO (XXII) POR G. FIGUEIREDO

“O TAJ MAJHAL”
Hoxe imos coñecer ao Taj Majhal, unha construción feita do amor de dúas
persoas que perdura ao longo dos séculos, descrita coma unha bágoa na
fazula do tempo e unha das sete marabillas do mundo.

O

Taj Majhal é un monumento funerario construído entre 1631 e
1654 nas proximidades da cidade de
Agra, estado de Uttar Pradesh, na
India, á beira do río Yamuna, polo
emperador musulmán Shah Jahan da
dinastía Mogol. Aínda que moitos o
consideran un templo, o Taj Mahal é
un mausoleo que esconde unha bela e
tráxica historia de amor entre o emperador e a súa cuarta esposa, Mumtaz
Mahal, que morreu no parto do seu
décimo cuarto fillo e polo que o emperador decidiu honrala construíndo
este monumental mausoleo.
Estímase que a súa construción necesitou o esforzo duns 20.000 obreiros,
entre eles pintores, artistas de bordado
e canteiros para dar forma ao Taj
Mahal, baixo a dirección dun conxunto
de arquitectos liderados polo arquitecto
da corte, Ustad Ahmad Lahori. Un
estilo que combina elementos das arquitecturas islámica, persa, india e
mesmo turca. Este monumento logrou
especial notoriedade polo carácter romántico da súa inspiración. Aínda que
o mausoleo cuberto pola cúpula de
mármore branco é a parte máis coñecida, o Taj Mahal é un conxunto amurallado de edificios que ocupa 17 hectáreas e que tamén inclúe unha gran
mesquita, unha casa de invitados e
xardíns. Construíuse cos mellores materiais empregando o mármore branco
traído a lombos de uns 1.000 bois, búfalos, elefantes e camelos desde as
canteiras de Makrana, en Rayastán,
situadas a máis de 300 km de distancia.
O segundo material máis utilizado é a
pedra arenisca vermella, empregado
para a construción da maioría dos palacios e fortes musulmáns anteriores a
Xa Jahan. Este material utilizouse en
combinación co mármore negro nas
murallas, o acceso principal, a mesquita
e o jawab, tamén incluíu pedras preciosas como zafiro, amatistas, cuarzo
e mesmo diamantes.
As estimacións do custo total que
supuxo a construción do Taj Mahal
varían debido ás dificultades para estimar custos a través do tempo. O
custo total nese momento estimouse
en ao redor de 32 millóns de rupias
indias, hoxe en día terían un valor de
827 millóns de dólares estadounidenses
aproximadamente.
Este mausoleo, alén dun palacio
sen igual, é unha importante mostra

AS TUMBAS DE XA JAHAN E A SÚA ESPOSA
MUMTAZ.

XA JAHAN, QUE ENCARGOU O MAUSOLEO, E A
SÚA ESPOSA MUNTAZ MAJHAL.

de simetría arquitectónica na que, non
só o palacio responde ás mesmas medidas e figuras ao carón e ao outro, tamén o xardín que o rodea enmarcado
por unha longa superficie de auga e
dúas filas de cipreses que lle outorgan
a súa imaxe máis característica.
En canto ao interior do Taj Majhal
cabe destacar, por suposto, a cámara
mortuoria como espazo central da
construción ao redor do cal se organizaron os demais. Esta cámara está
construída así mesmo con mármore e
ten adornos de pedras preciosas que
filtran a luz do exterior a modo de vidreira. O habitáculo era perfectamente
simétrico, na liña do conxunto arquitectónico, pero á morte do emperador,
o seu fillo decidiu darlle sepultura
xunto á súa amada, polo que actualmente esta sala non é do todo simétrica.
O palacio está composto por un
total de 22 cúpulas que simbolizan os
22 anos que durou a construción do
Taj Mahal no seu conxunto.
Pero eu quero falarvos da historia
de amor que envolve este máxico lugar
do que existe varias lendas e rumores.
Hai unha lenda di que o emperador
mandou asasinar a esposa do arquitecto
para que este sentise a mesma dor que
padeceu el, e soubese expresala coa
súa obra, e outra que ordenou que deixasen cegos e lles cortasen as mans a
todos os arquitectos xefes para que
nunca puidesen construír nada semellante.

Outra conta que a historia de amor
comezou nun bazar, que coñeceu alí á
que sería a súa cuarta esposa. Antes
de ter este nome, a esposa do emperador
era coñecida como Arjumand, princesa
filla do Primeiro Ministro da Corte.
Xa Jahan. Dise que foi amor a primeira
vista, o príncipe Kurran quedou atónito
pola beleza da entón princesa Arjumand
e sen dirixir palabra algunha, regaloulle
un colar de diamantes que a princesa
se estaba probando. Desde ese momento
ata que os namorados contraeron nupcias pasarían 5 anos onde se conta que
non puideron nin verse nin falar.
Unha vez casados, a princesa Arjumand pasou a ser coñecida como
Mumtaz Mahal, “A elixida do palacio”
e pasaron anos de dicha e gloria para
os namorados, mesmo cando o pai do
príncipe Kurran morre e este é coroado
como emperador e empeza a chamar
Shah Jahan, “Rey do Mundo”. Catro
anos despois deste acontecemento viu
a traxedia…

Durante o parto do seu décimo
cuarto fillo, Mumtaz Mahal, faleceu.
O seu esposo sostiña a súa man e escoitou con atención as súas últimas
peticións en vida: que construíse a súa
tumba, que casase outra vez, que fose
bo cos seus fillos e que a visitase cada
ano no aniversario da súa morte.
Dise que o emperador sumiuse nunha tristeza de tal magnitude que se encerrou nos seus apousentos durante

oito días, sen comer nin beber. Ao noveno día, o emperador Shah Jahan
saíu e ordenou que se cumprise o loito
en todo o reino, prohibindo incluso os
sorrisos entre os súbditos. O emperador
non saíu do palacio ata un ano despois,
envellecido e coa súa cabeleira e barbas
brancas.
Moitos din que o Taj Mahal é poesía
feita arte e é que estivo a piques de ser
destruído no século XIX polos ingleses.
Dependendo de como lle dea o sol, o
mausoleo pode verse ata de 10 tonalidades de cor distintas. O seu nome
completo Taj significa “coroa” e Mahal
“primeira dama do palacio”.
Este impresionante edificio, considerado como palacio por moitos e descrito polo poeta Rabindranath Tagore
como «Unha bágoa na fazula do tempo», certo é que o Taj Mahal é un símbolo da rica historia da India.
É, sen dúbida, unha parada obrigada
para os miles de turistas que visitan
este recuncho de India e recibe máis
de 3 millóns de visitantes ao ano e é
un dos destinos turísticos máis fotografados do mundo.
En 1983, foi recoñecido pola Unesco
como “Patrimonio da Humanidade”
por ser «a xoia da arte musulmán en
India e unha das obras mestras do patrimonio mundial admiradas universalmente» e ademais en 2007 foi designado unha das novas “Sete Marabillas do Mundo Moderno”.
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Tui busca avanzar nas Sendas do Miño Tui é xa membro de pleno dereito da
Red de Juderías de España
Posteriormente convocarán aos propieTUI

Avanzar no proxecto da senda do
Miño entre Tui e Tomiño foi o obxectivo
da reunión que o alcalde de Tui, Enrique
Cabaleiro, xunto a alcaldesa de Tomiño,
Sandra González, mantivo en Pontevedra
co xefe provincial de Costas, Enrique
Fernández, e cun representante da Consellería de Medio Ambiente. Sobre a
mesa estivo a viabilidade do proxecto e
o financiamento preciso para poder executar esta actuación. A senda terá unha
lonxitude de 16 quilómetros, e suporá
un investimento de 1,6 millóns de euros.
Dende o Concello de Tui procederán
nos próximos días ao estaquillado da
zona que vai dende a vella Ponte Internacional até a nova Ponte Internacional.

tarios afectados a unha reunión para estudar a cesión destes terreos.
O alcalde de Tui cualifica o proxecto
das sendas do Miño de “estratéxico”
para pór en valor en valor o noso medio
natural, polo que demandan a implicación
tanto da administración central coma da
autonómica para a súa execución. Precisaba que se trata dunha actuación transversal que afecta a varios concellos. O
obxectivo é que toda a beira do Miño no
termo municipal de Tui conte cunha
senda que vai dende o límite con Tomiño
até Salvaterra. En 2016 executouse unha
primeira actuación entre a rúa Olímpicos
Tudenses e a vella Ponte Internacional
cunha senda de 286 metros cadrados.

Até o 10 de novembro está en exposición
pública o Inventario de Vías e Camiños
TUI

Até o próximo 10 de novembro está
en exposición pública o Inventario de
Vías e Camiños Municipais do Concello
de Tui. A corporación municipal de Tui
aprobou no pleno ordinario, do 26 de
setembro, establecer un novo período
de información pública deste documento,
un acordo que o pasado xoves día 10 foi
publicado no Boletín Oficial da Provincia.
O obxectivo é lograr que o documento
que se aprobe definitivamente sexa o
máis axustado posible á realidade. Por
iso tanto particulares coma asociacións
e entidades conta agora cun novo período
para poder consultar o documento e pre-

sentar as alegacións que consideren. O
Inventario de Vías e Camiños Municipais
foi aprobado inicialmente en pleno o 28
de febreiro deste ano. No primeiro prazo
de exposición pública, que rematou no
mes de maio, se presentaron corenta alegacións, e houbo quince máis, que debido
a un erro na data de finalización do
prazo se rexistraron extemporaneamente.
Con este novo período de exposición
pública dáse cabida a estas alegacións
presentadas fóra de prazo, así coma a
todas aquelas que poidan xurdir, co obxectivo de que contribúan a que o documento sexa o máis acertado posible e se
depuren os datos contidos.

EN REBORDÁNS, TUI - Teléfono

BAR
PUENTE

986 604 522

CIGUÑEIRAS 26 - TUI - GUILLAREI

TUI

Tui é dende hoxe membro de pleno
dereito da Red de Juderías de España.
Na 52ª asemblea desta entidade, celebrada
esta tarde en Hervás, formalizouse a incorporación de catro novas cidades: Tui,
Béjar, Sagunto e Lorca. Con este paso
complétase o proceso de admisión de
novas entidades que comezou o ano pasado coa presentación de candidaturas
que foi resolta no mes de maio.
Na asemblea desta tarde o concelleiro
de Turismo, Laureano Alonso, como representante do Concello de Tui nesta
asemblea, deu conta do patrimonio tudense
vinculado aos xudeus coma os Sambenitos
ou as marcas criptoxudías. Laureano
Alonso cualificou o encontro de “experiencia moi enriquecedora e positiva”,
destacando o impulso de promoción do
patrimonio xudeu que supón formar parte
desta Red de Juderías de España integrada
por 22 municipios.
O responsable tudense de Turismo,

quixo destacar tamén o feito de que a
rede destina o 20% do seu orzamento a
proxectos vinculados coa posta en valor
do legado xudeu, uns fondos aos que
Tui poderá dende agora optar presentando
proxectos en ámbitos coma a música, a
cultura, a gastronomía,…
Hoxe amais estableceuse un primeiro
contacto entre Tui con Monforte e Ribadavia para poder plantexar actividades
conxuntas dos tres municipios galegos
integrados na rede.

“Ven
probar o
noso cocido
e o noso
carneiro”
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O Concello de Tomiño nega falla de planificación nas
obras de remodelación do centro de Goián
TOMIÑO.

O Goberno de Tomiño, ante as declaración feitas públicas polo Partido
Popular de Tomiño, sobre as “supostas”
molestias causadas ao alumnado do
CEIP de Goián, quere esclarecer o seguinte:
• Respecto á denuncia da falla
de planificación á que alude, queremos
lembrarlle ao Partido Popular de Tomiño que, como eles saben, todas as
actuacións de rexeneración urbana do
centro de Goián, estanse a desenvolver
segundo a Modificación Puntual Nº8
do PXOM de “Reconfiguración de espazos públicos e usos do núcleo de
Goián”, iniciada a comezos de 2015 e
que foi aprobada definitivamente pola
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de
Galiza, o 5/12/17 e publicada no DOG
o 12/2/18. Polo tanto, é incoherente
falar de planificación cando se leva

máis de dous anos, tramitando o proxecto en distintos organismos, e levándoo a pleno alo menos en dúas
ocasións.
• Na súa tramitación, contouse
coa opinión do secretario xeral da
Consellaría de Educación, entre outros
organismos sectoriais, que avalaron a
súa aprobación definitiva. O Partido
Popular nas dúas aprobacións plenarias
que tiveron lugar na tramitación da
modificación, non se opuxo e deu a
súa conformidade.
• O proxecto de obras de "Mellora da accesibilidade da alameda de
Goián fase II" foi aprobado e tramitado
segundo todos os informes técnicos, e
tamén foi aprobada a subvención da
Deputación de Pontevedra de 430.000€,
en decembro do ano pasado. Descoñecemos que o Partido Popular tivera
algunha obxección ao respecto, toda
vez que xa lle foi presentado nunha

Lugar da Rocha nº 9 - Tomiño

FAI OS TEUS ENCARGOS PARA
DIFUNTOS

reunión a comezos do ano 2018 e na
que, por certo, non manifestaron oposición ningunha.
• Os proxectos de obras no
entorno do colexio de Goián foron
presentados e debatidos en diversas
reunións coa Xefatura Territorial de
Educación, Inspección Educativa e Dirección do Centro. En todas as reunións,
mantívose un ton de colaboración institucional, de cara ao avance e mellora
das instalacións educativas de Goián
que vai supoñer esta transformación
urbana.
• Antes do inicio das obras, a
concelleira de Educación de Tomiño,
Cristina Martínez, máis o tenente de
alcalde Uxio Benítez e os técnicos da
dirección de obra e empresa adxudicataria, mantiveron unha reunión coa
directora do centro (e concelleira do
PSG-PSOE), para planificar a obra
coa menor afección posible ao uso escolar. En ningún momento plantexouse
ningunha das cuestións que o PP argumenta.
• O goberno local lamenta as
posibles molestias ocasionadas polas
obras e informa que serán so unhas
semanas. Porén, lembra que o ideal,
sería que se constrúa un pavillón deportivo para o colexio, sen que o
alumnado teña que empregar o municipal. Neste senso, lévase décadas reivindicando unha instalación deportiva
dentro do centro, sen que a Consellería
de Educación fixera nada. Polo mesmo,

se o Partido Popular está tan preocupado
polo acceso do alumnado ao pavillón,
pregamos que se dirixa á Xunta e
atenda as demandas continuas da comunidade escolar de Goián para que
se habilite un ximnasio no propio
centro, e así os nenos e nenas non
teñan que facer ese itinerario de 200
metros.
• Os proxectos de obras que
se están a acometer este ano e os que
se acometerán durante o próximo, englobados dentro da planificación estratéxica “Máis Goián”, alén de significar unha reestruturación do espazo
público do centro da parroquia, van
supoñer unha mellora importante para
o colexio de Goián, que ampliará en
600 metros a súa superficie edificable
(incorporarase unha parcela de 1000m,
con area e xogos de uso compartido;
acondicionaranse 400m para dispoñer
na mesma cota que o actual patio, e
crearanse unhas instalacións deportivas
de uso escolar preferente).
• Até o de agora, o colexio de
Goián non tiña terreos para a súa ampliación ou para a construción dun
ximnasio. Con esta modificación, vai
ser posible. Agardamos que o PP de
Tomiño poña a mesma preocupación
por conseguilo, xa que é unha loita de
décadas dos pais e nais do alumnado
do centro. O Concello xa conseguiu
poñer a disposición novos terreos;
agora agardamos que o PP, na Xunta,
consolide o proxecto de mellora.

O TE U
XOR N AL
E N G A LE G O
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Homenaxean ao mestre ‘Pepe’ Gude
TOMIÑO

Afincado en Tebra,ex mestre de Tomiño no CEP Pedro Caselles, José Mª
“Pepe” Gude, foi homenaxeado polo
Concello de Tomiño, nun acto cívico,
celebrado na Praza do Seixo, non marco
das festas patronais do Alivio 2019.
Políticos da corporación local do
Concello, homenaxeados en anos anteriores; representantes da, Garda Civil,
Policía Local e Protección Civil; alcaldes
e concelleiros da comarca; familiares,
amigos, veciños e ex-alumnos, arrouparon
ao homenaxeado nun acto sinxelo e
emotivo, no que tamén participaron a
Agrupación Musical de Goián e o Grupo
Airiños de Tebra (cuxa creación liderou
Gude hai medio século).
Decenas de persoas congregáronse
na Praza do Seixo, para asistir ao Acto
Cívico que, hai algo máis dunha década,

comezou a celebrar o goberno local, co
propósito de recoñecer a contribución
de persoas “que foron un exemplo a
seguir, que abriron camiños e que achegaron a súa valía para facer de Tomiño
un lugar mellor”, coma lembrou a alcaldesa Sandra González na súa intervención.
Pepe Gude, coma o coñecen na vila,
foi o primeiro en falar, dando ás grazas
ao Concello por pensar nel coma alguén
digno de tal homenaxe.
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Éxito na III edición de Barbeiros Solidarios a favor
da Asociación de Persoas con Discapacidade
TOMIÑO.

Un total de 26 perruqueiros
e perruqueiras chegados dende
Valladolid, A Coruña, Ourense,
Pontevedra e concellos dos arredores de Tomiño, colaboraron
na III edición de Barbeiros Solidarios a favor da Asociación
de Persoas con Discapacidade
Vontade. Durante este pasado
domingo, 6 de outubro, dende
as 11 horas e ata as 18 horas, na
Praza do Seixo, realizaron máis
de 300 traballos entre cortes de
pelo, peiteados, afeitados, barbeados, depilacións, entre outros.
Como novidade desta edición,
as persoas usuarias do centro
de recursos de Vontade aportaron
o seu gran de area ao colaborar
nas tarefas do evento e tamén
atendendo un pequeno posto de
artesanía realizada por elas e
eles mesmos nos obradoiros nos
que participan no centro.
Tamén este ano houbo inchables e xogos tradicionais para
os máis cativos, e música en di-

recto coa Argonat Band e Laura
Ocampo que, de maneira desinteresada, colaboraron con
Vontade amenizando as primeiras
horas do evento. Outro dos pasatempos para as persas que se
achegaban áPraza do Seixo foi
un photocall realizado polas persoas usuarias do centro, onde as
persoas asistentes puideron sacarse fotos do antes e despois
de pasar polas mans dos profesionais da perruquería.
A edición deste ano foi todo
un éxito, segundo a organización.
Recadáronse 2.508€ procedentes
dos cortes de pelo e tamén de
donativos, polo que se chegou
a superar en 600€ a contía recadada na edición anterior.
Dende Vontade queren agradecer a colaboración desinteresada de todas as empresas e comercios que axudaron coas súas
aportacións como comida e bebida (Hotel Nova Colina, Disgobe, Tomipan Flor y nata,
Woody Pool, Taperia Os Cas-

queiros), son, inchables e xogos
(Festa A Esgalla), temas de impresión (RM Dixital), préstamos
de carpas, produtos para as e os
profesionais de barbería e perruquería (Mediavita), prantas
para a decoración do evento
(Casaita), ademais do concello
de Tomiño por toda a súa colaboración prestada para que este
evento se puidera levar a cabo.
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A Guarda mellora a reciclaxe e compostaxe
A GUARDA.

O concelleiro de Servizos
do Concello da Guarda, Miguel
A Español, e o presidente de
Sogama, Javier Domínguez,
reuníronse no mes de setembro
na sede de SOGAMA en Cerceda na sede desta empresa
pública en Cerceda, onde puideron comprobar o funcionamento da nova planta de recuperación de materiais.
O concelleiro de Servizos
do Concello de A Guarda (Pontevedra), Miguel A. Español,
desprazouse xunto con membros do equipo de recollida
municipal de residuos e voluminosos, para manter unha
xuntanza co presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino,
e estreitar a colaboración para
avanzar cara a unha xestión
máis sostible dos residuos.
Segundo Miguel Español as
taxas locais de reciclaxe están
sendo boas, o certo é que o
Concello da Guarda aspira a
melloralas, toda vez que isto
redundará nun maior beneficio
ambiental e económico.
Neste sentido, o concelleiro
trasladou o éxito e a boa acollida do programa de compos-

"RESERVA
PARA AS TÚAS
REUNIÓNS,
COMIDAS E
EVENTOS"

taxe doméstica que se está desenvolvendo no municipio da
man de Sogama e no marco
do cal posibilitouse que 263
familias xa estean convertendo
en abono a fracción orgánica
dos refugallos domésticos.
Desta forma, conseguen pechar
o ciclo de reciclaxe da mesma
e evitan o seu depósito nos
contedores verdes xenéricos,
minimizando gastos.
Trasladou a petición para
a subministración dunha nova

partida de composteiros a fin
de estender as prácticas de autocompostaxe a novas vivendas
unifamiliares do municipio que
dispoñan de horta ou xardín
no que aplicar o compost resultante, prevendo levar a cabo
campañas de concienciación
social en materia de medio
ambiente.
Así mesmo, dou conta das
limitacións coas que concellos
coma o da Guarda se atopan
nos meses de verán para or-

ganizar a loxística de recollida
e xestión dos residuos, xa que
a poboación turística increméntase substancialmente e
deben dobrarse esforzos para
manter o municipio en boas
condicións ambientais e de salubridade.
O obxectivo de Miguel A.
Español é reforzar o número
de contedores de recollida selectiva nas rúas de A Guarda,
seguir impulsando a compostaxe doméstica e optimizar a
recollida de vidro no ámbito
da hostalaría con novos recipientes adaptados.
Trala reunión, Javier Domínguez convidou ao concelleiro e acompañantes a facer
un percorrido polas instalacións
do Complexo Medioambiental
de Sogama, onde puideron ver,
guiados polo Xefe de Produción da entidade, o itinerario
que seguen os residuos, tendo
a oportunidade de constatar o
bo funcionamento da nova
planta de recuperación de materiais contidos no lixo en masa
e que permitirá a Sogama incrementar a súa achega á reciclaxe e alcanzar no ano 2020
o vertido técnico cero.

Os concellos seguen
reclamando unha
cita co consellerio
de Sanidade
O ROSAL.

A comezos de xullo os alcaldes e alcaldesas do Baixo
Miño mantiveron unha reunión
para falar da situación da sanidade pública na comarca, solicitando unha reunión co Conselleiro de Sanidade. Desde
entón seguen esperando unha
resposta.
O tema que protagonizou
hoxe a reunión da Mancomunidade (Tui, Tomiño, A Guarda
e O Rosal) foi a situación de
precarización da sanidade pública, e a preocupación existente
pola falta de medios materiais
e persoais. Os alcaldes e alcaldesas non entenden como a
Consellería pode seguir sen
responder á solicitude de reunión co Conselleiro de Sanidade. A Mancomunidade do
Baixo Miño reclama publicamente unha resposta inmediata
á solicitude de cita co Conselleiro de Sanidade o Sr. Vázquez
Almuiña. A sanidade pública
é un dereito e debera ser unha
prioridade por parte da Xunta
de Galicia.
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baixo miño

Irresponsabilidade
do alcalde da Guarda
por romper o acordo
de goberno
A GUARDA.

O portavoz do BNG e tenente de alcalde da Guarda,
Anxo Baz, fixo público que
'o alcalde da Guarda (PSOE)
cambiou a sinalización e colocou prismas de pedra e mobiliario urbano na rúa Concepción Arenal, condicionando
gravemente o deseño realizado
por Mobilidade e Modelo Urbano, de responsabilidade e
competencia do BNG'.
Engade, o portavoz do
BNG, que 'esta actuación unilateral ordenada polo alcalde
afecta á veciñanza da Guarda
de maneira directa porque impide desenvolver o plan de
mobilidade e de modelo urbano deseñado polo responsable desta área, que permitiría
que a rúa Concepción Arenal
tivese preferencia peonil respectando os dereitos e servizos
das persoas residentes'. Anxo
Baz, indicou tamén que 'o
despropósito e irresponsabilidade do alcalde é de tal magnitude que ademais de non
comunicárllelo á Policía local

O Concello da Guarda e o Mecalia Atlético
Guardés asinan un convenio de colaboración

A GUARDA.

O Alcalde da Guarda, Antonio
Lomba; a Concelleira de Deportes, Montserrat Magallanes e o
Presidente do Mecalia Atl. Guardés, José Manuel Silva, asinaron
o pasado día 21 de outubro un
convenio de colaboración mediante o cal se promove, fomenta
e incentiva a práctica deportiva
do balonmán de base e de alta
competición cunha subvención
de 35.000,00€.
Esta axuda establécese segundo o proxecto presentado
pola entidade deportiva «Tempada
competición balonmán 20182019» para asumir unha mellor
actuación do primeiro equipo,

así coma o mantemento das escolas deportivas cos equipos e
categorías inferiores.
Antonio Lomba aproveitou

a ocasión para informar de que
a liña de fibra óptica do Pavillón
Municipal da Sangriña, xa se
atopa operativa, e será empre-

gada xa para facer a retransmisión do partido en streaming
por internet do vindeiro sábado
día 2 de novembro, no encontro
que terá lugar entre o Mecalia
Atl. Guardés e o Balonmano
Salud Tenerife previsto para as
20:00h na sexta xornada da
Liga Guerreras Iberdrola
2019/20. As velocidades de conexión da nova líña de internet
multiplicarán por 10 as velocidades actuais de baixada e en
25 as de subida, cunha disponibilidade que permitirá garantir
un servizo de calidade.
Pola súa banda, Montserrat
Magallanes destacou o importante papel que se realiza dende
esta entidade deportiva, cun
equipo de élite que leva o nome
da Guarda por todo o mundo,
motivo de orgullo para todo o
pobo guardés.
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reportaxe de Tino Lago

D

A CRISE DE BARRERAS

espois dun século de actividade o
estaleiro vigués Vulcano acaba de
verse na obriga de pechar as súas portas.
Mentres a Xunta de Galicia mira para
outro lado e o alcalde da cidade dedícase
a poñer luces de nadal e a todo tipo de
comportamentos histriónicos, a construción naval na ría de Vigo esmorece,
e unha cidade que tivo aos dous construtores navais privados máis importantes
de todo o estado español, Vulcano e
Barreras, xa perdeu o segundo e ten ao
primeiro, o estaleiro Barreras, en grave
perigo.
A situación de Barreras é absolutamente delirante, cunha carga de traballo
importantísima, agora mesmo acaba de
solicitar o preconcurso, practicamente
tivo que cesar a actividade e deixou de
pagar ás empresas auxiliares que acaban
de despedir a arredor de 800 persoas,
que ata hai moi pouco traballaban no
estaleiro. Imos tratar de explicar a situación actual e as motivacións que levaron a esta crise.

Barreras ten na actualidade tres barcos
no seu interior e dous máis contratados.
Non pode ser que con 5 barcos en
carteira o estaleiro estea como está, e só
se pode explicar por unha desastrosa
xestión tanto da súa dirección como da
inacción da administración. A empresa
ten dous barcos parados en grada dunha
armadora norueguesa e un na auga, xa
bastante avanzado, contratado pola empresa Ritz Carlton. Este último é un
cruceiro para turistas de elevadísimo
poder adquisitivo.
Asemade ten asinados contratos para
facer un xemelgo deste cruceiro e un
ferri para a armadora Armas. Porén
múltiples problemas derivaron na situación actual, en primeiro lugar o capital
social da empresa é moi pequeno, co
que cando aparece un revés que dificulta
a entrada de liquidez no estaleiro todo
se complica, por outra banda Rizt Carrlton
é unha empresa de hoteis, que se mete
no mundo da construción naval sen ningún tipo de experiencia e seica muda
con frecuencia os criterios
técnicos, de feito, no barco
que está na auga, que presuntamente tiña que ser
entregado en decembro
aínda hai aspectos sen
definir como deben ser
executados. No caso dos
barcos noruegueses que
están en grada a fatalidade
fixo que en orixe haxa
un gravísimo problema
de deseño que supón un

importante exceso de tonelaxe co que
habería que argallar algún tipo de solución
técnica para evitar botar ao mar un
barco con máis calado do que tiña deseñado, o que lle impediría entrar en
moitos portos. Os noruegueses decidiron
non achegar un € máis mentres non se
solucione o tema e Ritz Carlton, malia
que está ao día nos pagos, non abonará
o que corresponde ao último hito, o da
entrega, ata que se remate e entregue.
Algo que non se pode facer porque
o estaleiro quedou sen liquidez e deixa
de pagar ás empresas auxiliares, e estas
vense na obriga de marchar de Barreras,
mandando ao paro a 800 persoas. En
paralelo o accionista maioritario e propietario da empresa, a petroleira mexicana
Pemex, decide dar un golpe de man e
descabezar á dirección da empresa ce-

sando nun só movemento ao seu presidente García Costas, ao seu director Alfonso López e ao director de finanzas.
Barreras queda de súpeto sen dirección
empresarial e Pemex non toma unha
decisión clara sobre quen ou como substituílos pois nomea a un mexicano que
nin está nin se lle espera pola centenaria
factoría viguesa.
É de momento o avogado da empresa,
Carlos Pérez Bouzada, que en exerce
como unha especie de enlace entre unha
dirección que non parece facer nada e o
resto do mundo. Os rumores apuntan a
que Ritz Carlton acabará por mercar
Barreras e pasará a ser o seu novo propietario pero ata que non se concrete, se
se concreta, ese ou calquera outro movemento que deixe ver a luz ao final do
túnel a inquietude entre os seus traba-
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lladores e entre os sectores responsables
da sociedade galega é maiúscula. Non
parece fácil que esta empresa acabe como
Vulcano, pois Ritz Carlton ten metido
moitísimos cartos no barco que xa ten na
auga, arredor de 200 millóns, e nas súas
redes xa teñen anunciadas as viaxes no
que debería ser un cruceiro de luxo para
clientes millonarios, pero nada se pode
descartar e o que é intolerable é que a
Xunta non faga nada para que a corto
prazo entre a liquidez na empresa necesaria
para continuar os traballos nos barcos que
xa teñen, e a medio longo prazo se evite
que unha situación como esta volva a
acontecer.
O preconcurso que solicitou a empresa
blíndaa por catro meses, só por catro
meses, e 120 días poden pasar moi rápido
para quen debe dar coa tecla que solucione
o problema, e poden tamén pasar moi a
modo para as 800 persoas que onte tiñan
traballo e hoxe xa non o teñen.

CIG-Saúde rexeita a venda de POVISA e os
argumentos que pretenden que siga sendo privado
VIGO/SANTIAGO.

A CIG-Saúde ven de reiterar a súa
demanda de que a Xunta de Galiza adquira o hospital POVISA para garantir
unha prestación sanitaria pública e de
calidade á poboación da área sanitaria
de Vigo. Afirma ademais que “os argumentos que utiliza o PP, a consellaría
de Sanidade e outros axentes sociais
para impedir que POVISA sexa un
hospital público, son os mesmos que
utilizaron para tratar de impedir que o
goberno de Valencia recuperase o hospital de Alzira para o sistema público
de saúde”.
Subliña que a reversión do hospital
de Alzira ai sistema público foi posible
porque se adoptou a decisións política
de defender unha sanidade pública “sen

SE NOS DIS QUE
NOS VICHES NA
PENEIRA TES UN
15% DE
DESCONTO NAS
TÚAS COMPRAS

negocios nin mordidas”. Lembra que
os postos de traballo se garantiron neste
hospital porque no ano 2017 o goberno
da Generalitat aprobou, mediante a Lei
de acompañamento dos orzamentos as
medidas referidas ao Persoal, tal e
como se recolle no Diario Oficial da
Generalitat, de 30 de decembro de
2017, no que especifica que “o persoal
afectado seguirá no seu postos en condicións de persoal a extinguir, desempeñando as súas tarefas con idénticas
condicións do persoal laboral”.
Por iso, a CIG-Saúde considera que
quen afirma que o persoal de POVISA
pasará a ser estatutario “mente”. De
feito, sinala que coa lei de acompañamento dos orzamentos de 2018 da Generalitat, especifícase que “a adquisición

por este persoal da condición plena de
estatutario só se poderá facer mediante
a superación dos procesos normativizados”.
O que si especifica á CIG-Saúde é
que a recuperación do hospital de Alzira
posibilitou o medre do cadro de persoal
e que “as prazas novas creadas xa son
de persoal estatutario, seleccionado mediante procesos públicos”.
Diante disto, a CIG-Saúde considera
que non se pode perder a oportunidade
de que POVISA sexa público porque
así garantiríase a prestación sanitaria
a toda a poboación da área de Vigo
desde o sistema público. Favoreceríase
o desenvolvemento desta área sanitaria
sen estar ao servizo dos intereses privados.
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Charlas de emprendemento feminino no rural
PONTE CALDELAS.

O proxecto consistiu en 9
charlas sobre o emprendemento
rural e a motivación para levar
acabo proxectos de iniciativas
locais innovadoras e 2 obradoiros
de redes sociais aplicadas busca
de emprego e a empregabilidade
no rural. Unhas charlas que pasaron por Xustáns, Taboadelo,
A Insua, Barbudo, Forzáns, Anceu, Tourón, Caritel e hoxe remataron no casco urbano, na
Casa da Cultura de Ponte Caldelas. As charlas pasaron polas
9 parroquias que compoñen o
concello co fin así, segundo

Andrés Díaz, “de chegar a toda
a veciñanza en igualdade de
oportunidades”.
Rosa Arcos, Presidenta da
Federación de Mulleres Rurais
de Galicia (FADEMUR), e
Cristina Pedrea, Técnica de
FADEMUR, foron as encargadas de impartir estas charlas

de Emprendemento Feminino
no Rural. Cristina Pedrea fixo
nesta xornada un balance máis
que positivo destas charlas, unhas charlas onde as e os asistentes quedaron “gratamente
satisfeitos” e ademais quedou
coa sensación que “todas se
foron ilusionadas co emprendemento no mundo rural, con
todo o que se está a facer”. Pedrea considera que “neste concello a visibilización do papel
da muller no mundo rural é
fundamental, senón hai mulleres
non hai aldea, senón hai aldea
falamos da España bacía”.

A Asociación de Comerciantes e o Concello de
Ponte Caldelas celebran a chegada do Outono

PONTE CALDELAS.

O outono tamén chegou a
Ponte Caldelas. E para celebralo, a Asociación de Comerciantes (Coempo) e o Concello celebran un Magosto
Comercial e un Samaín (que
leva por nome Truco ou Trato)
durante as xornadas do 30 e
31 de outubro.
Os detalles da organización
están a cargo da asociación,
que recibe do Concello unha
subvención anual de 20.000
euros coa que financia todas
as actividades de dinamización
comercial do municipio. O Go-

berno local aposta moi forte
pola política de promoción socioeconómica, na que o apoio
ao comercio local é un piar
fundamental. O alcalde, Andrés
Díaz, subliña que moi poucos
concellos galegos outorgan
unha subvención xenérica tan
importante aos seus comerciantes.
O Magosto Comercial esténdese ás xornadas do mércores
30 e xoves 31. Unha castañeira
repartirá castañas asadas pola
Vila de Ponte Caldelas de xeito
totalmente gratuíto. Será entre
as 10:30 e as 13 horas e entre

as 17 e as 20.00 horas. Un bo
aliciente para pasarse pola vila
do Verduxo e gozar dun ambiente relaxado e facer compras
no comercio local.
O Samaín popular Truco ou
Trato chegará o xoves 31. Poden
participar nenos e maiores. O
único requisito é presentarse
disfrazado no local da ludoteca
municipal ás 19.00 horas. A actividade consistirá nun percorrido
polos locais comerciais da Vila
en distintos grupos, onde a través
do popular xogo “Truco o trato”
poderán conseguir os seus caramelos

Gran éxito da celebración
da I Xuntanza cabalar

PONTE CALDELAS.

O Concello de Ponte Caldelas organizou por primeiro
vez na historia esta Xuntanza
Cabalar que se desenvolveu na
Carballeira da Chan en Caritel.
Unha cita, organizada polo concello, e na que colaboran Hípica
Rabaleira Atlántico Centro
Ecuestre, Hípica Amazonas e
Camino de Santiago a Caballo,
Caminos Galicia.
A I Xuntanza Cabalar comezou o sábado pola tarde coa
ruta cabalar na que participaron
máis de 100 xinetes. Esta ruta
contou cun percorrido de 22 quilómetros. Os pasos da Fraga, os
Camiños Arrieiros, a Castrelada,
os viveveiros de Pazos e o pincho
na Calzada foron algúns dos espazos dos que puideron desfrutar
todos os participantes nesta cita.
Unha ruta que contou en todo
momento coa presenza dun veterinario, que estivo na Xuntanza
ao longo de toda a fin de semana,
e tamén contou cun ferrador que
ofreceu durante toda a ruta asistencia para os participantes. Tralo
percorrido os xinenetes puideron
desfrutar da cea que tivo lugar
na Carballeira da Chan en Caritel,
e que contou coa actuación do
Dúo Prisma.
Trala xornada do sábado, o
domingo 6 de outubro a activi-

dade comezou ás 10:30, na Carballeira da Chan en Caritel, coa
exhibición de saltos, a cargo do
Centro Ecuestre Atlántico, que
deleitaron aos asistentes co seu
espectáculo Jump&Run, unha
especie de xincana realizada polos máis pequenos deste clube.
Ás 11:00 foi a quenda da exhibición de doma, a cargo de
Hípica Amazonas, que sorprendeu a todos os asistentes co seu
carrusel hípico, esta hípica tamén
amosou a dous dos seus mellores
exemplares, a Belmonte Torre
Luna, un cabalo que se atopa
entre os 10 mellores do mundo,
e a Soberano un dos sementais
máis punteiro a nivel internacional. Ás 12:00 chegou un dos
momentos máis divertidos da
mañá, unha xincana de xinetes.
Unha cita na que participaron
11 xinetes de Ponte Caldelas e a
súa contorna. Os gañadores foron
en primeiro posto Iván Garrido
coa súa egua Cuca, Iván fixo o
percorrido da xincana en 40 segundos, como premio levou unha
cabezada e un saco de pienso.
En segunda posición quedou
Miguel coa súa egua Luna que
fixo o percorrido en 44 segundos,
o seu premio consistiu nun sudadoiro e unha fusta. E o terceiro
posto foi para Alex fixo un tempo
de 48 segundos.
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Unha carpa acollerá a 33 expositores chegados dende toda Galicia, que ofrecerán un ampla variedade de produtos

A IV edición da Feira de Artesanía de
Ponte Caldelas estará na Praza de España

PONTE CALDELAS.

A cuarta edición da Feira
de Artesanía de Ponte Caldelas
volverá converter á capital da
bisbarra do Verdugo-Oitavén
nunha referencia inescusable
durante o primeiro domingo
de novembro. O domingo, 3
de novembro, chegará a Ponte
Caldelas a cuarta edición dun
evento xa totalmente consolidado e no que está presente
unha escolma dos mellores
produtos feitos a man de toda
Galicia. Unha cita que se celebrará por primeira vez na
Praza de España, un lugar “
de referencia no pobo”. Para a
celebración desta feira colocarase unha carpa onde se aloxarán todos os expositores que

forman parte deste evento. E
o horario desta cita será de
11:00 a 20:00.
A feira contará coa participación de 33 artesáns, o que
garante unha ampla variedade
de produtos de todo tipo, todos
eles co común denominador
da orixinalidade e artesanía na
súa elaboración. O público que
se achegue ademais de poder
participar en diversos obradoiros, como o obradoiro de xabóns (para nenos de menos de
11 anos) e obradoiro de fieltro
(para máis de 11 anos), tamén
poderán asistir a unha charla
de alimentación saudable, a
cargo de Belén Ventín (ás 12:00
da mañá), poderán desfrutar
da exposición de Marcos Ma-

riño “Tallas en madeira feitas
con motoserra”, do recuncho
de xogos en familia (un espazo
que pola tarde contará con servizo de monitores) e como
non, da música tradicional que
estará presente ao longo de
toda a xornada.
A actividade foi presentada
esta mañá no Concello pola
organizadora, Arantxa Esperón
(máis coñecida como “Arantxa
das miñas mans”), e o alcalde,
Andrés Díaz. O rexedor aplaudiu esta iniciativa feita dende
Ponte Caldelas e que é quen
de atraer, ano tras ano, a prestixiosos artesáns. Dende a organización destacaron que neste
ano triplicaron o número de
solicitudes o que significa que

Pedreira, 7
Baixo
A Lama
986 768 261

“esta feita estase convertendo
nun referente a nivel galego”.
O Goberno local apoia a
iniciativa e agradece o traballo
de organización a cargo da
Asociación Cultural das Miñas
Mans, toda unha garantía, dado
que os expositores valoran especialmente que o evento está
concibido por xente do sector
e para apoiar ao sector. Esta

circunstancia explica que moitos deles repitan por terceiro
cuarto ano consecutivo.
Nos postos poderán atoparse
creacións artesáns tales como
roupa de lá, tallado de vidro,
madeira tallada, cerámica, todo
tipo de complementos de bisutería, bolsos, esculturas feitas
con area, marionetas, xoguetes
de madeira, xabóns naturais,
coiro, debuxos de arte rupestre,
exposición de minerais e moitas
máis cousas. Hai tamén un oco
para a gastronomía cun posto
de cervexa Meiga e tamén coa
degustación de pan vegano, filloas e galletas artesáns.
A asistencia á feira, que
pretende ser ante todo unha
experiencia lúdica para o visitante, é completamente gratuíta
polo que tal e como afirma
Díaz “non hai escusa para non
visitala, domingo 3 de novembro na Praza de España e en
horario de 11:00 a 20:00”.

La Parada
O mellor ambiente
da Comarca

TAPERÍA VICTORIA
PONTE CALDELAS
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A REDONDELÁ OLGA RODRÍGUEZ REPITE
COMO CANDIDATA DO PSOE AO CONGRESO”
III
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UNHA PERA É UNHA PERA

TINO LAGO / Director de A Nova Peneira

“

Un home e unha muller é unha
cousa, dous homes é outra cousa e
dúas mulleres é outra cousa, como supoño que un trío tamén será outra cousa”. Se se suman dúas mazás, pois dan
dúas mazás. E se se suman unha mazá
e unha pera, nunca poden dar dúas
mazás, porque é que son compoñentes
distintos”.
Ana botella, filósofa da escola neo empirista
Ana Botella, a insigne filósofa da escola de pensamento neo empirista dos
fans de Jonh Locke, produciu este pensamento de elevadísima profundidade
intelectual que, co seu permiso, imos
utilizar, a modo de axioma, para dotar
de solidez argumental á nosa humilde
reflexión ao respecto dos froitas das pereiras, porque en efecto:
Unha pera é só unha pera

E a semana pasada unha froiteira da
Coruña seica recibiu unhas labazadas
porque na súa tenda tivo a ousadía de
vender peras de procedencia catalá. O
indesexable que lle propinou os golpes
é un suxeito que só merece o desprezo
moral, e agardo, sen moita esperanza a
verdade, que unha contundente sanción
do poder xudicial. Porén, ao meu xuízo,
o agresor non é o máximo responsable
de tan lamentable situación, son aqueles
medios de comunicación que sementan
o odio contra Catalunya día si e dia
tamén responsables, si hai que dicilo
con letras maiúsculas responsables de
ter espallado a semente da discordia
pola sociedade española. Son os partidos
políticos que utilizan o odio Catalunya,
día si e día tamén, con obxecto de acadar
votos noutras partes do estado, si hai
que dicilo con letras maiúsculas res-

ponsables de ter espallado a semente da
discordia pola sociedade española. E son
todos aqueles irresponsables que circulan
polas redes sociais cadeas de mensaxes
exhortando ao boicot aos produtos cataláns, hoxe mesmo recibín unha desas
mensaxes dunha persoa aparentemente
sensata e razoable, responsables, si hai
que dicilo con letras maiúsculas, de ter
espallado a semente da discordia pola
sociedade española. Algunhas portadas
incendiarias da prensa con titulares como
por exemplo:
“El supremo deja en manos de Torra
la libertad de los presos”
La razón 14 de outubro
“Marlaska censura a la guardia civil
por chocar con los mosos”
El mundo 1 de outubro
“99 anos de carcel 60 días para la
libertad”

opinión

La razón 16 de outubro
“El separatismo vuelve a mostrar su
entraña violenta”
ABC 16 de outubro
“Sánchez desoye al PP ya C,S y paraliza la respuesta a Torra”
El mundo 17 de outubro
E tantos e tantos, todos eles aderezados con rechamantes imaxes que tratan
de reflectir que o que é un conflito político, se trata en realidade dun problema
moral entra bos e malos, entre persoas
que respectan a lei e entre quen non o
fai, son demenciais, produto de psicópatas e irresponsables que están a converter a sociedade española nunha polvoreira. Desde A Nova Peneira facemos
unha chamada ao acougo e á sensatez,
porque en realidade.
Unha pera é só unha pera.

Outubro 2019 [ III]

redondela

Borrador de Iniciativas parlamentares Olga Rodríguez Puga repite como
sobre Casa de apostas Redondela
candidata socialista ao Congreso
REDONDELA.

Nos últimos tempos prolifera por
toda Galiza a apertura de casas de apostas
e salas de xogo, un proceso que forma
parte do boom do xogo ao abeiro dunha
lexislación anticuada e permisiva. Detrás
deste proceso hai poderosos intereses
económicos, un negocio que medra exponencialmente e que se concentra en
moi poucas mans, e que está a crear
graves problemas sociais e de saúde pública, entre os que cabe sinalar a adicción
ao xogo por parte da infancia e a mocidade.
O retraso na modificación da lei do
xogo de Galiza, que data de 1985, foi o
caldo de cultivo para a proliferación das
casas de apostas, das salas de xogo e
das máquinas comecartos. O goberno
galego reaccionou tarde e mal, coa tramitación da nova lei do xogo e coa moratoria na apertura de novas salas. A
estas alturas, están autorizadas 118 salas
de xogo e 41 casas de apostas.
Un dos exemplos deste marco normativo permisivo témolo no concello
de Redondela, no que se está tramitando
a autorización dunha casa de apostas e
salón de xogos situado na rúa Ernestina
Otero. Este local encóntrase nas proximidades dunha zona escolar e dunha
área de lecer e deportiva, pola que diariamente transita moitísima xente nova.

Resulta evidente que o local foi escollido
estratexicamente para obter a máxima
rendibilidade empresarial e para captar
un público potencial de mozos e mozas.
Esta solicitude de autorización da
casa de apostas conta con resolución favorábel da Dirección Xeral de Emerxencias, con data de 9 de abril de 2019.
E actualmente está pendente da tramitación de licenza de actividade por parte
do concello de Redondela
Polo anteriormente exposto, o grupo
parlamentar do BNG presenta a seguinte
proposición non de lei para o debate en
comisión/pleno
O parlamento insta ao goberno galego
a revogar a autorización á casa de apostas
e sala de xogos da rúa Ernestina Otero
en Redondela, tendo en conta a proximidade a unha zona escolar e a unha
área deportiva e de lecer pola que pasan
diariamente miles de escolares
Está de acordo o goberno galego coa
apertura en Redondela dunha casa de
apostas e sala de xogos nas proximidades
dunha zona escolar?
Considera a Xunta de Galiza que
este local cumpre a distancia mínima a
unha área escolar?
Ten previsto o goberno galego revisar
e revogar a autorización concedida a
esta sala pola Dirección Xeral de Emerxencias e Interior?

REDONDELA.

Recentemente foi a presentación oficial
das candidaturas do PSdeG-PSOE ao
Congreso dos deputados e ao Senado
pola provincia de Pontevedra. Na agrupación de Redondela celebran que Olga
Rodríguez Puga repita como candidata
na lista socialista ao Congreso. “Olga
sempre implicada no tecido asociativo
da nosa Vila e con experiencia profesional
e de emprendemento é unha muller de
sobra preparada para defender os intereses
da veciñanza de Redondela no Congreso
dos Deputados” afirman os socialistas.
Olga considera que “repetir novamente
na candidatura ao Congreso é un orgullo
para min e sobre todo unha responsabilidade, temos que conseguir convencer a
toda a veciñanza progresista que está de-

sanimada que hai que ir votar o 10N.” A
candidata socialista afirma rotunda que
“non podemos deixar que o PP abrazado
a Vox recupere espazo, teño claro que un
voto para o PP será un voto para poñer a
Abascal de Vicepresidente e iso sería un
retroceso enorme para todo o país.”
Os socialistas repiten as listas gañadoras
do 28 de abril onde acadaron un resultado
histórico quedando como primeira forza
na provincia e en Galicia.
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DANI BOULLOSA. CONCELLEIRO DE CULTURA DE REDONDELA DE AER

“CREO QUE AS RELACIÓNS COS COLECTIVOS CULTURAIS XA ESTÁN
MOITO MELLOR, E A NOSA INTENCIÓN É QUE SEXAN SEMPRE FLUIDAS,
CORDIAIS, E CON ESCRUPULOSO RESPECTO DO CONCELLO PARA QUEN
TANTO MÉRITO TEN NO DESENVOLVEMENTO CULTURAL DE REDONDELA”
Despois de dous mandatos na oposición, por fin AER asume
responsabilidades de goberno no concello redondelán. A cultura,
unha área esencial na idiosincrasia da sociedade choqueira, está nas
mans dun Concelleiro de AER, Dani Boullosa, e o que se pode dicir
deste home, despois dunha longa conversa con el é que encaixaría
perfectamente no perfil de “Emilio” a novela de Rousseau, pois
Dani é unha persoa esencialmente boa, á que lle desexamos moita
sorte, e éxitos que estamos seguros que si terá.

O primeiro parabéns que hoxe estás de
aniversario.
Moitas grazas. Entrevistádesme nunha data
moi especial, no meu 42 aniversario.
Chegando aos 100 días no goberno, que
balance fas deste inicio na corporación municipal ?
En AER traballamos como asemblea, calquera
decisión importante facémola a través dun
grupo de traballo e iso leva a que non sexa
tan doado. Creo que estámoslle dando unha

boa volta ao traballo municipal.
O entroido de verán organizástelo nun mes
non?
Si, e para uns saíu ben, para outros, como sabes, déronos moita caña, de feito seguen sacando o tema nos plenos.
E tamén saíu máis barato, non?
O que non queriamos era investir nunha
festa de 8 horas 160.000€, non entra na
cabeza de ninguén minimamente sensato que
tal como está a programación cultural do

Repostería creativa
Panadería
Lambonadas
Xeados
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lujosa
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Concello, se poida investir tal cantidade
de cartos nunha festa dun día. Temos
claro que isto foi, non un ensaio, pero
si unha primeira edición como toma
de contacto. Sabemos que o entroido
de verán foi creado polos hostaleiros
da vila e dalgunha maneira terá que
volver a eles, non quero dicir que o
teñan que costear eles, pero si que
terán que tomar gran parte das decisións
sobre que tipo de festa queren facer.
Hai 4 ou 5 anos o concello apoderouse
desa festa e non se ten en conta a súa
opinión.
Realmente non foron os hostaleiros
da vila, fomos 15 loucos que decidimos
disfrazarnos e a raíz de aí comezou a
xurdir esta festa. A cousa creceu e o
concello apropiouse dela.
Si, e había unha obsesión coa cantidade
de xente que asistía á festa. O nivel de
éxito da mesma medíase pola cantidade
de xente. Chegou un momento no que
nos atopamos que os redondeláns ese
día escapaban de Redondela porque
non soportaban este tipo de festa.
Temos que volver aos inicios para
que a xente de Redondela o pase ben.
Non algo tan pequeno pero que a
xente de Redondela o goce.
O mes que ven comezan as xornadas
de piano? E que máis actos poderemos gozar en Redondela no que á
túa responsabilidade de goberno se
refire?
Xa estamos co ciclo de piano. Inaugurouse a exposición do “Ciclo de
Piano Juan Durán”, Premio Raíña
Sofía das Artes. Unha persoa con
operas presentadas en Arxentina, Brasil,
Chile ou Nova York. Comezou cun
ciclo de conferencias que remata na
última semana de outubro.
Agora xuntásenos varias cousas:
O Samaín, queremos recuperar esta
festa tirándolle a etiqueta de festa
americana, en breves serán proxectadas
as actividades recuperando a Alameda
como recinto para ese día.
A batalla de Rande o 19 de outubro, o
domingo 13 ven á vila e cortaremos o
tráfico na tarde do domingo, esperemos
que a choiva nos respecte. Irán caracterizados do ano 1702 todo o colectivo.

Destacar que a festa nace dunha asociación de Redondela.
A contorna coñece a Redondela pola
súa actividade cultural, pero non sempre
é o concello o encargado de facelas,
temos que dar as grazas ás asociacións
pola súa implicación coa cultura da
vila.
Como son agora as relacións cos colectivos da vila?, antes estaban moi
tensas.
Agora están moito máis engraxadas.
Nos primeiros 100 días xa nos xuntamos case todos e tramitamos as subvencións para as asociacións culturais
e deportivas. Eles non poden subsistir
sen subvencións.
Xuntámonos con xente do Viso, de
Rande, centros culturais de Cesantes,
de Cedeira. Temos claro que a programación cultural está moitas veces
de mans das asociación.
Tedes pensado exportar esa cultura
ás parroquias?
Ata o momento está todo moi centrado
no centro da vila pero xa este primeiro
verán houbo chiscadelas a Reboreda,
Cesantes e Chapela. O que temos claro
é que queremos espallar a actividade
cultural a todas e cada unha das parroquias do noso concello
Na xornada de piano boto en falta a
un dos mellores pianistas de Galicia,
é de Redondela e chámase Alberto
Vilas, como non está?
Fixeches unha gran definición del,
mellor pianista galego e premio Martín

Códax. Xa tivemos unha xuntanza
con el e temos dous proxectos:
O ano que ven, coincidindo co seu 50
aniversario, faremos algo en Redondela,
pero non che podo adiantar máis.
E neste nadal haberá un concerto de
Alberto Vilas con dous amigos del e
grandes interpretes, o Trío Circus, no
multiusos de Redondela.
En marzo volvera á rúa o piano, para
que os alumnos e alumnas do conservatorio poidan tocalo e gozalo. Non
ten sentido que se investiran tantos
cartos nel para que agora estea agochado no almacén do multiusos sen
darlle uso.
A posición de AER en relación á casa
de apostas, non é un tanto ambigua?
Non se interpretou ben a nosa posición.
A AER non lle gustaría esa casa de
apostas en ningunha localización de
toda a vila, a nosa posición é totalmente contraria á apertura desa casa
de apostas. O que non podemos pedir
é que un técnico do concello faga un
informe negativo porque poderíamos
caer case nun delito, cando ese informe
é positivo. Non nos podemos meter
no traballo dos técnicos do concello
e confiamos plenamente neles.
Esteamos presentes ou non nas manifestación en contra da súa apertura, a
nosa posición segue a ser a mesma,
non queremos unha casa de apostas.
Estamos seguindo as manifestacións
convocadas en todo o territorio nacional
como Madrid, A Coruña… apoiamos
todas as convocatorias cidadás porque
sabemos que este é un problema moi
grave de toda a sociedade.
Que vai pasar coas antigas casas dos
mestres?
Esta semana tivemos unha xuntanza
con urbanismo por este tema, déuselle
moitas voltas ás casas dos mestres
que están afectadas pola lei de Costas,
estas son, agora mesmo, xestionadas
polo concello.
Afortunadamente, en Redondela non
hai necesidade de que todas as casas
sexan destinadas a asuntos sociais
como se contemplou nalgunha ocasión, hai unha serie de colectivos da
vila como Colectivo Republicano,

Alén Nos, Millo Verde, Paxaretas,
Arte e Lixo e Siña Paca que teñen
demanda desas casas e vaise traballar
para poder facelo. Sabemos que o
anterior goberno tíñaos de lado e sen
ningún apoio. Xa rematamos de facer
o inventario de bens culturais que
ten o concello para facer prestamos
aos colectivos da vila.
É o local de ensaio?
O local de ensaio tubo unha iniciativa
moi boa pero comezou a desaparecer
material e a ser esnaquizado. Agora
mesmo, para min, está inutilizado.
Este local ten que ser un espazo para
que un colectivo que queira gravar un
disco teña o material axeitado para
poder editalo e que se colabore dende
o concello, de feito, hai varios colectivos que están con esta idea.
Estas dúas últimas preguntas fíxoas
un veciño da vila que se acercou ata
a mesa onde se estaba a desenrolar
esta entrevista.
E para rematar, lémbraste da exposición do Colectivo Republicano, que
fora c secuestrada. Vai poder este
colectivo repoñer esta exposición novamente na Casa da Cultura?
Isto está falado no grupo de cultura
de AER, vaise recuperar pero temos
que chegar a un acordo de calendario,
a data aínda está sen pechar pero, terá
que ser recuperada porque este foi un
caso flagrante de censura e de Lei
Mordaza no pasado ano 2017.
Moitas grazas e moita sorte.
Grazas a vós e ter un pouco de paciencia, chegar ao concello e intentar
mudar as cousas non é tan doado
como a intención que tiñamos.
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CARMEN GARCÍA RODEJA. PORTAVOZ DA ASOCIACIÓN POLA RECUPERACIÓN DA MEMORIA HISTÓRICA

“CANDO TEMOS UNHA EXHUMACIÓN A AXUDA QUE
RECIBIMOS OU NON DUNHA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,
NON DEPENDE DA COR POLÍTICA DO ALCALDE OU
ALCALDESA DE TURNO, DEPENDE DA COR DO SEU CORAZÓN”
Entre o 1 e o 30 de setembro organizada pola Asociación pola Recuperación da
Memoria Histórica e polo Colectivo Republicano de Redondela, celebrouse na
Vila dos Viadutos a exposición “BOIX FOTÓGRAFO DE MAUTHAUSEN”.A
mostra, que recollía o horror acontecido no campo de exterminio naz,i foi
visitada por grande cantidade de público, incluso por alumnos e alumnas de
catro colexios, de Redondela, Soutomaior e Vilaboa. Nós conversamos con
Carmen, portavoz da ARMH.

Por que motivo estades hoxe en Redondela?
Estamos a presentar a exposición de
Francec Boix, o fotógrafo de Mauthausen. El recolleu as fotografías do
que aconteceu no campo de concentración, foi o testemuño principal para
poder desenrolar os xuízos de Núremberg, esas fotografías mostraban
o que todo o mundo negaBa e que
non se quería contar.
Se todo o mundo o negaba, como
convidaron a Boix a facer ese xuízo?
El foi fotógrafo durante a Guerra Civil.
Dentro do campo de Mauthausen había
algunhas persoas que non traballaban
nas canteiras e Boix era unha delas,
traballaba no laboratorio. Traballando
alí fotografaba aos presos, ás visitas,
a todo o que acontecía. A través da organización a que pertencía, o PC, foi
capaz de sacar miles de negativos
agochados, estes foron despois a para
a Mauthausen unha vez que se liberaron.
Si, pero alguén tivo que velo, non?
Si, unha veciña, os nenos, algún camarada. Foi un acto grupal, el só non
podería facelo, aínda que el é o símbolo.
Como te metes na Asociación de Memoria histórica, Carmen?
Eu son profesora de historia, historiadora. Canto máis sabes da historia,
máis queres saber. Era profesora de
instituto, agora xa estou xubilada e
podo dedicarlle á memoria histórica
máis tempo.
De onde es Carmen?
Eu son de Lugo, pero vivo na Coruña.
E a Asociación e só de Galicia?
Non, é de todo o estado. Ten xente en
Madrid, Barcelona, Galicia, en moitas
cidades. E ten colaboradores en Francia
e moitos sitios máis.
Tedes algún tipo de subvención?
Non, cando entrou a gobernar o PP

eliminaron as subvención que ían para
as exhumacións principalmente.
Entón desde que gobernou o PP a
Lei de memoria Histórica está perdida?
No que se refire a subvencións si.
Como pode ser se é unha lei do estado?
Aínda que a lei exista, senón hai presuposto para levala a cabo é como se
non existira, non funciona.
Que che parece que en España non
se investigue os asasinatos da Guerra
civil e, e que en Arxentina estean loitando día tras día para que se investigue ao Franquismo?
A ARMH no ano 2000 presentou a
demanda xeral contra o Franquismo.
O xuíz Baltasar Garzón foi xulgado
por prevaricación, porque teoricamente
non tivo en conta a Lei de Amnistía.
Nós entendemos que isto transcende
a calquera outra lei, que se anulen
estes xuízos porque a xustiza é universal
e estes tipos de delitos non deben
prescribir porque son crimes de lesa
humanidade. Estes delitos non prescriben nunca. Desde Arxentina solicítase a España por este motivo.
Eu hoxe quería falar de Ascensión
Mendieta, que acaba de falecer. O
caso de Timoteo, o seu pai, foi o primeiro caso na que a xustiza española
interveu e propiciou a súa exhumación,
sen ningunha subvención e axuda,
pero foi importante porque foi o xuíz
o que mandou que se exhumara.
Cando intentamos levantar unha foxa
común, os xuíces din que non é cousa
deles que nos mandan a Garda Civil
ou que é arqueoloxía porque pasaron
máis de 50 anos e son crimes prescritos,
e neste caso foi un xuíz o que mando
exhumar.
Pero son crimes de lesa humanidade,
como é que están prescritos?
Porque España hai tres anos, anulou a

Xustiza Universal, polo tanto non se
pode xulgar ningún delito de lesa humanidade en España, nin se vai permitir
que sexa fóra, pero un exhorto internacional teñen que contestalo, un xuíz
esta obrigado a contestar a outro xuíz,
por iso hai persoas que tiveron que ir
a Arxentina para pedir que unha xuíza
de alí os exhumara, e iso foi o que se
conseguiu, que o xuíz de aquí o permitira.
Grazas aos socios que temos na asociación puido levarse a cabo, estas
eran unha foxas enormes, de 20 e 30
persoas, un traballo de moitas semanas
e un gran esforzo económico, pero
grazas a el moitas máis familias puideron recuperar os osos dos seus familiares.
Como pode a xente poñerse en contacto con vos por se quere atopar
algún familiar?
Para deportados temos unha enderezo
electrónico que se chama deportadosgaliciaamail.com e a nosa páxina web
é ARMH, nela hai un apartado que
pon busca ao desaparecido. Nós intentamos buscar estes casos que son
exemplo de desaparición forzada,
tamén temos un apartado de voluntarios
por se a alguén lle interesa colaborar.
Canta xente sodes traballando na
vosa asociación, para tanto traballo
tedes que ter unha rede bastante ampla non?
Pois non é doado, nós traballamos só
con voluntarios que lle dedican a isto

o tempo que poden, calquera tema de
voluntariado é benvido, mover a xente
en coche, acompañar a familiares, tirar
fotos, ir ao arquivo a buscar información. Isto non é un traballo mecánico,
senón que hai situacións familiares de
moitos anos de sufrimento detrás de
cada caso aos que hai que dar moita
axuda emocional e de acompañamento
tamén.
Velo recompensado a día de hoxe?
Si, claro, aínda que tamén che caen
rifas, ou che din que estas a remover
o pasado. Pero claro que merece a
pena, aínda que haxa moitos problemas.
Mendieta finou hoxe e seguramente
a enterren co seu pai non?
Estas son as cousas que satisfán de
traballar nunha asociación coma esta
e ter coñecido a xente como Ascensión
Mendieta, era a persoa máis doce,
amable, cariñosa e marabillosa que
coñecín na miña vida, xunto con Dario
Rivas que foi o primeiro querelante
de arxentina, el faleceu hai uns meses
tamén. Grazas á asociación coñeces a
toda esta calidade humana tan importante.
Crees que o actual goberno esta cumprindo o que prometeu coa Lei de
Memoria Histórica?
Creo que hai que ser coherente, non
hai que andar con medias tintas nin
estar pensando nos votos, senón nas
persoas.
Teño que dicir que o Parlamento
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Galego fixo, a estancias nosas, unha
homenaxe aos deportados, cun discurso
do Presidente valente e falando da conivencia do Goberno Franquista co
goberno Nazi. Pareceume moi coherente e moi ben que se fixera.
Nós queremos dicir que cando temos
unha exhumación non soe depender
da cor dos alcaldes, senón que dependen
da cor do corazón.
Creo que o goberno do Estado non
está a ser coherente, non só por poñer
un ramo de flores nun monumento se
está a facer todo o que se pode polos
deportados de Mauthausen, senón que
ten que reparar, axudar, acompañar e
homenaxear ás vítimas e aos seu familiares. A súa familias queren que se
saiba que eran españois e loitadores
polas liberdades, en Francia son heroes,
en Italia tamén e aquí en España non,
aquí son bandoleiros ou atracadores,
iso non se pode consentir.
Porque segue sendo así? A nosa democracia non é tan avanzada coma a
de Alemaña ou Italia, por exemplo?
Parece absurdo, a xente debe de ter o
franquismo metido no ADN e non hai
maneira de sacalo. O propio concepto
hai que mudalo, se o mudas xa mudas
a visión da realidade das cousas, hai
que cambiar nos documentos a palabra
de bandoleiros ou delincuentes, que
non eran tal, eran combatentes.
A historia sempre a contan os que
gañaron non?
A historia a fan os historiadores, estes
son persoas obxectivas.
Os libros de texto das escolas non
están mal, o problema e como se interpreta, como se estudia ou como se
ensina. Se te fan aprender de memoria
aos resistentes acabas odiando á resistencia, se cho contan como aquí, de
persoas deportadas quedas namorada
destas, persoas que teñen pel e sentimentos.
Pensas que algún día todo isto se vai
resarcir?
Espero que dea tempo a que non
morran todos os que tanto sufriron, ou
mesmo os seu fillos para poder homenaxealos, niso estamos.
Moitas grazas Carmen, un pracer
conversar contigo.

CAFÉ LA LUJOSA REDONDELA
No Meixón Frío, en pleno corazón
de Redondela, está o café LA
LUJOSA, un punto de encontro, de
estética modernista, e de
ambiente agradable e cordial, no
que a profesionalidade e a
amabilidade de Lucía e de Jorge
fai que non sexa nada difícil pasar
un bo rato gozando dun produto
de calidade e conversando con
dúas persoas coas que foi un
pracer conversar.

Contádenos a historia de La Lujosa?
Eu estaba a traballar no Royalti, dinos
Lucía, e souben que a anterior propietaria deste negocio estaba interesada
en traspasalo, levo toda a miña vida
profesional no sector, e sempre tiven
a ilusión de traballar para min, de ter
o meu propio negocio. A miña amiga
Sara comentoume que Jorge, a súa
parella, estaba nun período de reflexión
vital sobre que camiño tomar na súa
vida, e decidimos montar unha sociedade entre os tres, de aí o nome do
local.
A vaia, entón LUJOSA, é un acrónimo de Lucía, Jorge, Sara?
Efectivamente, así é
Pois eu identificaba o nome co modernismo e con reminiscencias de
Rubén Darío?
Ha ha ha ha, non dicimos que non
haxa relación. De feito o noso espazo
é un tanto modernista, pero o nome do
local resulta de sumar as siglas dos
nomes das dúas socias é o socio que
formamos esta empresa, xa que malia
que aquí só esteamos dous, en realidade
somos tres.
Cando comezastes exactamente?
A sociedade formámola en xaneiro do
ano pasado, e o local abrímolo o 9 de
xuño.
Como pasa o tempo¡¡ e que valoración
facedes deste ano e medio?
A valoración é realmente positiva, estamos inmensamente honrados pola

Café - Bar

REDONDELA. Ao lado do parque do Salgueiral

confianza que depositou en nós a veciñanza de Redondela, e desde logo,
moitas das persoas que cada día nos
enriquecen coa súa compañía, máis
que os nosos clientes son, xa para nós,
os nosos amigos.
O perfil de cliente que predomina,
cal é?
De todo tipo. Temos tanto xente moza
como persoas maiores; xente que ven
a almorzar, como a gozar dunha copa
con tranquilidade, ou incluso xente
que ven a estudar. O noso é un local
tranquilo de ambiente agradable e respectuoso e o que buscamos nós e que
cada persoa que entre poida sentir que
a nosa casa, é tamén a súa.
Que horario ten o local?
Abrimos ás 8 da mañá e estamos ata
peche, arredor das 10,00 da noite, de
luns a sábado
Ben, falemos de cousas seria, Lucía,
agora que o teu colega non nos oe;
dinos con sinceridade como é traballar
con Jorge ?
Ha ha ha ha. Pois a verdade, cando eu
entro a traballar, el sae, xuntámonos
no cambio de quenda, polo que agás
algún día puntual, moito non coincidimos, pero si podo dicir con letras
maiúsculas que Jorge é un compañeiro
excelente.
E agora tócache a ti Jorge, que tal é
traballar con Lucía?
Eu levaba tempo fóra do sector, e
teño que recoñecer que estar ao lado

de Lucía é unha aprendizaxe constante
das boas prácticas tanto no terreo profesional, como no plano persoal, pois
Lucía é sobresaínte en ambos aspectos.
Que tipo de produtos vendedes aquí?
Nós pretendemos dar un produto de
máxima calidade a un prezo razoable.
Se cadra o máis destacable son os
nosos almorzos son con sumos naturais,
torradas e sen procesados.
Malia que xa non sodes uns rapaces
os dous sodes aínda novos, vedes á
LUJOSA como o posible negocio das
vosas vidas? Ti Jorge?
Eu si, rotundamente si, a miña ilusión
é que sexa así.
E ti Lucía?
Como che dixen antes, eu levo máis
de 20 anos traballando na hostalaría e
a ilusión da miña vida sempre foi ter o
meu propio local, xa o teño, estou cómoda, e como Jorge, tamén o vexo
como algo para sempre, si, desde logo
que si.
Pois nada máis, velaí tedes as nosas
páxinas para dirixirvos aos vosos
clientes, se queredes?
Si, claro que queremos, e aproveitamos
a oportunidade para transmitirlles o
noso inmenso agradecemento pola súa
confianza, inmenso como o máis inmenso dos océanos, e a nosa disposición
absoluta en pór o mellor de nós mesmos
para que esta historia non teña final.
Moitas grazas e moita sorte.
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NÉSTOR REGO. CANDIDATO Nº1 DO BNG POLA CORUÑA NAS ELECCIÓNS ESTATAIS DE NOVEMBRO

“A PROPOSTA POLÍTICA DO BNG É PARA AS
MAIORÍAS SOCIAIS DE GALIZA;CADA GALEGO,CADA
GALEGA,SEXAN OU NON SEXAN NACIONALISTAS,
PODEN ESPERAR DE NÓS A DEFENSA ROTUNDA DOS
SEUS INTERESES”
O vindeiro 10 De Novembro teremos, novamente, eleccións ao parlamento
do estado. O nacionalismo galego nas celebradas o pasado mes de abril
estivo cerca de recuperar a súa representación, e desta volta semella que
está moito máis preto, de feito as primeiras enquisas así o apuntan. O
profesor Néstor Rego Candamil, encabezará a candidatura do Bloque na
provincia da Coruña e nós achegámonos a Santiago a compartir unha
agradable conversa con el. Velaí vai o que deu de si.
Acabamos de recibir a nova de que
repites como cabeza de cartel do BNG
nas eleccións estatais de novembro,
pola provincia da Coruña, con que
ánimo as afrontas?
Con moitísima ilusión, coa convicción
de que desta vai, e coa seguridade que
o BNG vai recuperar a presenza no
congreso, que é tanto como dicir que
Galiza vai recuperar unha voz propia
en Madrid, unha voz soberana que
faltou ao longo destes últimos anos.
Todo indica Néstor, que haberá unha
importante atomización nas propostas
de esquerda que vos presentaredes a
esa convocatoria electoral, e en relación
con iso, dicía a deputada Yolanda Díaz
que “os proxectos madrileños aquí
non callan ben”
É curioso que diga iso, cando ela representa un deses proxectos con epicentro en Madrid, ao servizo dos intereses de Unidas Podemos, que é necesario lembrar o feito de que teñen deixado de lado os intereses de Galiza en
numerosas ocasións, como por exemplo
os orzamentos do 2.019, terribles para
o noso país, e que ela votou a favor.
Ten razón Yolanda Díaz; os proxectos

con base en Madrid, non son positivos
para nós. O que precisa Galiza é Menos
Madrid e Máis Galiza.
Nestes anos nos que estivestes fóra do
parlamento do estado, a defensa dos
intereses de Galicia en Madrid foi
menos intensa que cando estabades
vós?
Eu teño a convicción de que o podemos
dicir así de maneira obxectiva, e para
sostelo podemos tomar diversos indicadores; desde a presenza de Galiza
nos debates parlamentares ata os investimentos. No ano 2.009, nos últimos
orzamentos que o BNG negociou co
goberno Zapatero os investimentos en
Galiza superaron os 2.000 millóns, e
10 anos despois, neses orzamentos que
Podemos e Psoe votaron a favor, pouco
superaban os 700 millóns.
Cales son os problemas máis significativos do país Galego que porías enriba da mesa no caso des seres deputado?
A situación das empresas en crise con
milleiros de postos de traballo en risco
de se perder, particularmente no sector
das electrointensivas, a defensa da tarifa
eléctrica galega que baixase de maneira

significativa os custes de enerxía, a
transferencia da AP9,a perda dos noso
sectores produtivos, a perda demográfica,
a destrución e precarización de servizos
públicos básicos como a sanidade e a
educación, a defensa do noso idioma e
da nosa cultura..en definitiva todo aquelo
que sexa necesario para facilitar a vida
das persoas que vivimos en Galiza.
Sobre as dificultades dos sectores industrias teño que dicir que na nosa
área de influencia atinxen especialmente ao sector naval; Vulcano após
100 anos pecha, e agora semella que
un horizonte moi preocupante ameaza
a Barreras?
É un indicativo máis da dramática situación industrial do noso país, e como
non lle poñamos coto de contado pode
ocasionar unhas consecuencias sociais
enormemente negativas. No que se
refire ao tema do sector naval vigués
quero dicir que o BNG de Vigo presentou no concello a proposta dunha
declaración institucional de apoio a
Vulcano que non só foi rexeitada polo
PP, o PSOE, por desgraza, tamén fixo
o mesmo. O que se precisa son políticas
de reindustrialización, e iso pasa por
asentar a pouca industria que temos. O
goberno galego e o español deben de
tomar en serio dunha vez o mantemento
do sector naval nas Rías Baixas.
E non o toman en serio?
Evidentemente non, cando as forzas
políticas que representan ambos gobernos nin sequera están dispostas a

apoiar unha declaración institucional
no concello de Vigo ao respecto.
En relación co tema de Endesa?
Nós sabemos que é preciso unha transición enerxética, pero ten que ser xusta
co noso país. Non pode supor o desmantelamento de centos de postos de
traballo sen ter unha alternativa.
Cal é a vosa posición no que respecta
ás entregas a conta deses 700 millóns
de € que supostamente a facenda
estatal debe a Galicia?
O presidente Feixoo estivo alimentando
durante meses, por intereses partidistas,
un debate fraudulento. É verdade que
é inxusto que o goberno español reteña
eses cartos, pero, o problema de fondo
é que o goberno español controle os
nosos impostos. O BNG defende que
nós recademos os nosos impostos e
nós decidamos en que os investimos e
que nun acordo co estado entreguemos
a parte que poida corresponder aos servizos que dependan do estado, é dicir
un modelo de concerto económico
como ten Euskadi.
Un modelo económico como o de Euskadi, é factible para o noso país?
É factible no inmediato, se houbera
vontade para facelo. Non é verdade
que nós vivamos da solidariedade do
estado, ese é un discurso radicalmente
falso. Nós vivimos do noso traballo e
do noso esforzo. Galiza perde cada
ano 1.300 millóns de € entre o que pagamos en impostos e o que recibimos
vía transferencias do estado, sen tomar
en conta que hai moitas empresas que
operan en Galiza e que pagan impostos
en Madrid, como é o caso por exemplo
de Endesa.
Os datos do IGE, que acaban de saír,
sobre a saúde do noso idioma son estarrecedores, a batalla polo idioma
está perdida?
Eu creo que non, ten moito que ver
coa vontade política de normalizar o
uso do noso idioma e de incentivar a
autoestima colectiva como pobo galego.
Os datos aos que te refires, efectivamente
son dramáticos e, non son máis que a
plasmación do resultado das políticas
contrarias ao idioma de Galiza que ten
desenvolvido o PP.
Ti es un dos 19 de Meirás, como vai
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ese asunto no momento presente?
Continuamos pendentes de que nos comuniquen a data na que se celebre o
xuízo.
Vaia, finalmente vaise chegar á situación da celebración dun xuízo ?
Todo indica que si. É evidente que é
un despropósito tanto político como
xurídico. O que semella claro é que
esa acción simbólica tivo un efecto
moi positivo para situar na axenda política a necesidade de recuperar non só
o Pazo senón todo o patrimonio espoliado polos Franco.
Nunha cadea supostamente progre,
un xornalista presuntamente progre
recentemente entrevistaba a un deputado de ERC, e falando sobre os
CDR detidos preguntoulle se tiña algunha proba de que esas persoas non
fosen terroristas.
É escandaloso, é un síntoma da escasa
calidade democrática do estado español
e dos evidentes intentos de criminalizar
ao nacionalismo. Non é o acusado o
que ten que amosar que é inocente, é o
que acusa quen ten que demostrar a
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culpabilidade do acusado, isto é de primeiro de dereitos humanos, pero neste
caso, se un é nacionalista dáselle a
volta é ten que demostrar que é inocente.
A defensa da democracia e os dereitos
cívicos é para nós unha prioridade e o
BNG unha das primeiras cousas que
vai defender no congreso é a derrogación
da lei mordaza, porque incriblemente
o PSOE que leva máis dun ano no goberno, co apoio de Podemos, non a tocou.
Dicía o SX do PSdeG nunha entrevista
que lle fixemos recentemente que non
a tocaron por falta de tempo.
O que non tiveron foi interese político
en facelo como tampouco o tiveron en
derrogar a reforma laboral.
Se ti es deputado as traballadoras e
traballadores deste país poden ter a
convicción de que vas manter unha
posición belixerante contra a reforma
laboral?
Si, rotundamente si. O BNG non só di
que está en contra da reforma laboral
senón que se mobilizou na rúa co sindicalismo nacionalista en todas as pro-

testas contra ela e na necesidade de
recuperarmos dereitos laborais e sociais.
A precariedade e a pobreza están xeneralizadas e incluso atinxen a persoas
que teñen traballo, que hoxe xa non
garante unha vida digna.
Se non hai adianto electoral, nun ano
teremos autonómicas, como as afronta
o BNG?
Coa expectativa da necesidade do
avance do nacionalismo para podermos
acabar con este decenio negro do presidente Feixoo. Nós temos a certeza de
que, como cremos que vai ser, se o
próximo 10 de novembro conseguimos
recuperar a presenza en Madrid, poderemos fortalecer as nosas opcións, xa
agora moi positivas, para as autonómicas
do ano próximo.
Ves a Ana Pontón presidenta da Xunta?
É un obxectivo ambicioso pero é a
perspectiva coa que imos traballar. Non
se trata de quitar ao PP para pór a outro
partido de ámbito estatal que faga políticas semellantes. O modelo económico
non serve para darlle solución aos nosos

problemas, hai que superalo e ir a un
modelo que nos dea soberanía para decidirmos sobre os nosos asuntos e
control sobre os noso recursos e infraestruturas.
Diríxete aos non convencidos, que poden esperar dos deputados e deputadas
do BNG no parlamento español?
A firmeza absoluta na defensa dos seus
intereses, a firmeza para erguer a voz e
que todo aquelo que atinxa a Galiza
estea presente nos debates.
Sen ser nacionalista pódese votar
BNG?
Claro que si, a nosa proposta política é
para o conxunto de Galiza, para as
maiorías sociais que representan as
clases populares. O noso compromiso
e estarmos sempre a dispor da maioría
social para defender aquelo que é de
xustiza.
Rematamos Néstor, poderemos tomar
o ano próximo ese café que temos
pendente en Madrid?
Desta vai, agardo que o ano próximo
tomemos ese café en Madrid.

TASCA DA MUCHA
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O PP redondelán queixase de que suben
os gastos que él mesmo aprobou

A alcaldesa de Redondela
recibe aos traballadores de
Vulcano

REDONDELA.

REDONDELA.

O pasado 27 de setembro o Partido Popular enviou un comunicado
de prensa onde literalmente din "O
PP reuniuse para facer balance dos
cen días de goberno do bipartito".
O PP sabe perfectamente que o
goberno constitúese no pleno de organización, non no de investidura.
Neste pleno é onde se designan as
concellerías do goberno e as persoas
que van levar cada unha delas. Este
pleno celebrouse o 12 de xullo, e

polo tanto pasaron exactamente 77
días. Esta é a tónica que está a levar
o PP nestes 77 días: oposición destrutiva, indiscriminada e sen rigor.
Tampouco é de estrañar: fan oposición coas mesma filosofía coa antes
gobernaron.
Na súa análise, o PP denuncia a
paralización do centro cultural de
Quintela e a área recreativa de Negros. Na Sesión Extraordinaria e
Urxente 6/2018 celebrada polo Pleno
do Concello o día 14 de maio de

2018, despois dun acordo de investimentos entre Partido Popular e
AER, incorporouse o remanente de
gastos xerais de 2017 por importe
de 1.596.070,59 euros. Nestes investimentos é onde van recollidos
estes dous proxectos.
O 5 de xuño de 2019 (hai só 115
días desta data é aínda gobernaba o
PP), por resolución de Alcaldía asinada por Javier Bas iníciase procedemento de contratación para a instalación deste centro.

PRIMEIRA CONSULTA E LIMPEZA GRATUITA
(BAIXO PRESCRIPCIÓN MÉDICA)

clinica@novaodontointegral.com

Alá polo ano 1919 Enrique Lorenzo e Ludovico
Morlón "o Francés" fundaban La Vulcano, un pequeno
taller de reparación de caldeiras de vapor no barrio de
Teis converténdose co paso do tempo nun dos mais
importantes estaleiros do pais galego, que sumando a
man de obra auxiliar chegaría a empregar unhas mil
persoa. Dos seus diques sairían a longo destes 100
anos pesqueiros, quimiqueiros oceanográficos, cementeiros ou buques sísmicos o último sería un ferri o
chamado "Villa de Teror" entregado a finais de xullo.
A falta de inversor, que a Xunta de Galicia se comprometeu a buscar, aboca á factoría a o peche deixando
aos 70 empregados actuais na rúa. A precaria situación
segundo os traballadores ven xa do ano 2006 a raíz da
compra do estaleiro astur Factorias Juliana onde os
propietarios de Vulcano foran condenados a pagar 25
millóns de euros por Vampirismo ao traer para Vigo
os traballos sen liquidar os gastos que a empresa
contraera en Gijon. Por mor da incerta e precaria
situación varias ducias de traballadores inician unha
marcha a pé cara a Santiago.
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O Colectivo Republicano lembra aos deportados
galegos cunha exposicón de Francesc Boix
REDONDELA.

Dende o 16 de setembro ao 27, o
Colectivo republicano de Redondela
xunto coa Asociación para a recuperación
da memoria histórica, homenaxearon
cunha exposición baseada na figura de
Francesc Boix, aos centos de galegos
que estiveran deportados no campo de
concentración nazi de Mauthausen, dándolle principal relevancia aos catro redondeláns, que segundo as investigacións
alí estiveron recluídos.
A exposición narra a vida de Boix,
nado en Catalunya, de cedo tivo inquietude pola fotografía e pola política afiliándose as xuventudes socialistas unificadas, e iría voluntario a loita na guerra
xerada polo golpe de estado fascista na
antiga columna Maciá-Companys. En
xaneiro do 1941 sería capturado polos
alemáns en Francia e deportado a Mauthausen, gracias a súa paixón pola fotografía pasaría a formar parte do Servicio
de Identificación do campo, feito que
sería crucial para ser testemuña de vital
importancia nos xuízos de Nuremberg
pois arriscando a súa propia vida foise
facendo cun extenso arquivo fotográfico,
nunha serie de accións combinadas cos
círculos de resistencia republicanos de
dos xoves Poschacher que esconderìan
na casa de Anna Pointner ata o peche
final do campo, que serían claves para
condenar ao xefe da Xestapo entre outros.
A mostra, presidida na fachada do
multiusos da Xunqueira polos nomes

dos case douscentos deportados galegos,
daba comezo o 16 cunha emotiva charla
de Carme García Rodeja, emotiva pola
intervención de familiares de galegos
deportados, todo amenizado pola actuación musical do alumnado do Conservatorio Municipal Victor Ureña. María

Torres, investigadora do Holocausto,
sería a encargada o sábado 21 de impartir
unha conferencia "A investigación dos
deportados aos campos de concentración
nazis" onde daba a coñecer o resultado
de anos de pescudas e busca dos deportados. O broche final da exposición,
que foi visitada por ao redor dun millar
de persoas con visitas guiadas para as
visitas do alumnado dos Colexios tanto
de Redondela coma de Vilaboa e Soutomaior, poríao a proxección do documental "Mauthausen, regreso ao campo
da morte" e o posterior coloquio con
Eladio Fernández Manso, profesor de
historia de secundaria e investigador
por conta allea dos deportados. Diariamente os visitantes da exposición tiveron
a oportunidade de visionar 14 testemuñas
reais de galegos deportados e o documental "Boix, o fotógrafo de Mautthausen" proxectado en bucle en dúas
pantallas no mesmo recinto da mostra.
Os nomes dos nosos galegos depor-

tados han quedar un tempo expostos na
propia fachada do multiusos da Xunqueira aínda que grazas a persoas como
Carmen, Marría, Eladio e os familiares
perdurarán na historia, na historia do
país galego; debémosllo polo sufrimento
persoal de cada un dos 198 deportados
na loita contra o fascismo e na procura
da nosa liberdade.
A Asociación para a Recuperación
pola memoria histórica e o mesmo Colectivo Republicano están a disposición
de familiares para seguir acadando información sobre estes heroes.
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JUAN PUERTAS. XOGADOR DE FÚTBOL SALA DE VENTOSELA
Juan é un mozo de Redondela que foi xogador de fútbol sala de elite, transitou
por diversos equipos da primeira división española, e incluso probou sorte na
exixente competición italiana. Após de colgar as botas, repasamos con el a súa
extensa traxectoria deportiva.
Cando comezas a xogar ao fútbol
Juan?
Comecei a xogar ao fútbol sala no
colexio, logo no C.C. de Redondela,
despois en Pazos e a partir de aí fun
subindo ata chegar á primeira.

Cando tiña 17 anos, o presidente do
Pazos de Borbén tiña amizade no
Celta de Vigo, probei co Celta xuvenil
e despois de estar un par de semanas
probando, atopábame como desprazado e logo desas dúas semanas non
volvín máis, non estaba cómodo. A
partir de aí só xoguei ao fútbol sala
sempre.
E de aí ao Leis F.S., non?
O Leis foi o primeiro equipo co que
debutei en primeira división, teño
unhas lembranzas moi bonitas.
Cando debutei, na primeira volta non
xoguei nada, era o novo xogador e
principiante e non me deron minutos.
Na segunda volta houbo baixas e lesións e comezaron a darme minutos,
marquei 18 goles, foron uns moi bos
números que ata puiden chegar a Pichichi.
Que ten máis presións, xogar en
primeira ou en equipos máis pequenos?
Eu creo que non lle podemos chamar
presión porque estás a facer algo que
che gusta e que queres desde pequeno,
tes que coidarte moito e estar a pleno
rendemento na competición, pero é
bonito e satisfactorio.
Canto tempo xogaches no Lobelle
F.S.?
Aquí estiven un ano e logo marchei

para o Carnicer de Madrid, esta foi a
primeira vez que saía da casa e ao
principio custoume adaptarme, cidade
nova, lonxe dos amigos e da familia,
foi duro pero estaba facendo o que
quería. Esta experiencia logo foi moi
boa e fíxome crecer como persoa.
Logo pegas o salto fóra?
Si, con Ramiro, un adestrador galego
de Vigo, con el marchei a Italia. Outra
experiencia impresionante, idioma
novo, cultura nova. Ao final é o que
che queda, as experiencias vividas no
fútbol sala. Grazas a el fun a Asia, xoguei en Kuwait e Vietnam, aquí só
foron 15 días para os Playoff, pero
unhas experiencias incribles.
E isto a coa familia como se leva?
E duro, estás lonxe dos amigos, da
familia, tamén da moza. Ela tamén
estaba estudiando fóra e foi complicado, pero estoulle moi agradecido
polo seu apoio, ela sabía que era a
miña paixón.
A verdade e que cando comecei a
xogar nunca mi imaxinei como ía
ser a miña traxectoria, un mozo de
Ventosela xogando ao fútbol sala
polo mundo adiante.
Logo de todo isto, voltas e que pasa?
Volto para Gran Canaria, un equipo
que estaba para salvarse do descenso.
Conseguímolo, foi algo histórico para
o equipo e, a verdade, outra lembranza
incrible.
Eu lin un artigo no que te chaman
o “trotamundos do fútbol sala”, e
verdade?
Si, por moitas circunstancias.

Un equipo no que xoguei desapareceu,
ou por deixar de pagarnos o salario
e marchar a buscarte a vida. Trotamundos si, pero é un orgullo que os
equipos te chamen, fíxense en ti e
queiran contar contigo. Por desgracia
hai xogadores que quedan sen ofertas
e teñen que deixalo.
Remataches o ano pasado en Noia?
Si, aquí estaba Paula embarazada e
xa non ía xogar máis, pero Julio
Mougán, de aquí de Redondela, era
o adestrador e chamoume para que
lles botara unha man. Fun para alá a
xogar ata que botaron a Julio en xaneiro do equipo por malos resultados.
Co adestrador novo xa non estaba a
gusto, non quería tolerar algunhas

AO CARÓN
DO INSTITUTO

GASTRO PUB

TRISQUEL
RÚA DA PRATA, 8
REDONDELA

Outubro 2019 [ XIII]

entrevista
cousas, xa tiña unha experiencia e
nin tiña 20 anos. A un mes de rematar
a liga falei co presidente e decidín
colgalas botas, tiña que viaxar ata
Noia e xa estaba cansado.
O que nunca chegou foi a chamada
da Selección?
No, a da Selección Galega si, pero a
Española ten a mellor liga do mundo,
hai moi bos xogadores e esa chamada
nunca chegou.
Xogaches na Selección do mellor
país do mundo, que é Galicia non?
Si, levar a camiseta galega si que é
un orgullo.
Hai dous anos fixestes aquí un campus non?
Si, dous anos seguidos.
Por diversas circunstancias non se
puido facer máis pero, é algo que
me gustaría seguir facendo polos nenos e nenas da vila. Gustaríame traballar con eles e ensinarlles e formalos, gustaríame adestralos. Encántanme os nenos e foi unha pena que
non se puidera seguir facendo.
En que consistía o campus?
Era multideporte, facían de todo un

pouco onde o máis importante era
divertirse. Procurar que entre eles se
levaran ben, ensinándolles valores
de como hai que tratar aos compañeiros, aos adestradores…
Xogaban ao padel, piscina, balonmán,
para que probaran e elixiran o deporte
que máis lles gustaba. Esperemos
que para o ano que ben poidamos ter
campus outra vez.
Que plans tes agora, que é o que
queres facer?
Quero comezar a traballar e seguir
vinculado ao deporte, pero está a
cousa complicada.
Teño unha oferta para traballar nunha
tenda de deportes, pero prefiro quedarme aquí en Redondela. Ao ser
pai teño outras prioridades e se non
sae nada pois a traballar como calquera outra persoa que non me caen
os aneis.
E de adestrador?
Si, pero o que me gustaría e traballar
en formación aos nenos pequenos,
sigo moito o fútbol sala pero só me
gustaría ensinar aos pequechos, non
a maiores, non me apetece. Foron
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moitos anos e quero desconectar un
pouco.
Tamén gustaríame traballar de observador para algún equipo, iso si
que me gustaría porque ver os partidos
de fútbol sala é algo do que gozo e
sigo facéndoo.
Tamén gustaríame xogar algo nun
equipo por aquí cerca para tirar un
pouco o mono do xogo.
E para rematar, dáme a túa opinión
sobre as estreas de fútbol que saen
anunciando as casas de apostas?
Este é un tema que non me gusta,
sobre todo pola xuventude e os rapaces que comezan a apostar como
algo novo, gañan e aí comeza a súa
perdición, converténdose nun problema grave.
Non queda bonito que os deportistas
de elite se presten a publicitar estas
cousas, os nenos fíxanse na súa imaxe,
son os seus ídolos, e non me gusta.
Espero que este non sexa un problema
para a xuventude.
Moitas grazas Juan, e moita sorte
Moitas grazas a vós por lembrarvos
de min.

BAR

PEDRO

MADRUGA

MONTESIÑA, 36
SOUTOMAIOR

CAFETERÍA

PA S T E L E R Í A

ALEXANDRE BÓVEDA, 3
SOUTOMAIOR
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Exposición e Mural “Fenómenos do rural”

SOUTOMAIOR.

Con motivo do Día Internacional da
Muller do Rural o Concello de Soutomaior
organiza unha serie de actos dedicados a
poñer en valor a historia das mulleres
galegas. Ata o próximo día 30, o multiusos
de Arcade acollerá a exposición “Fenómenos do rural”, que finalizará coa proxección do documental do mesmo nome
no que o autor recolle a historia que hai
detrás de moitos dos murais que hoxe

adornan edificios en toda Galicia.
A mostra, segundo indica o propio
autor, recolle unha serie de retratos de
“mulleres en mandilón con súper poderes”
co obxectivo de dar testemuño do valor
do traballo destas mulleres e a relevancia
que ten na súa contorna. “Na Galicia
menos urbana, esas señoras en mandilón
foron o soporte oculto das economías
domésticas. Unhas heroínas de forza sobrehumana", destaca Murazabal.

Chega o Samaín a Soutomaior
SOUTOMAIOR.

Chega o outono e con el a celebración
do Samaín, unha festividade que marca
o remate da tempada da colleita e o comezo do inverno. Este ano imos a pasalo
de medo cun programa cheo de actividades
divertidas nas que poden participar persoas
de todas as idades.
Comezamos o xoves 31 de
outubro coa actividade de Orientación
Especial Samaín. O sábado 2 de novembro terá lugar a tradicional celebra-

ción na que haberá moitos xogos, unha
casa do terror, castañas, espectáculos
nos que se afondará na historia do
Samaín dun xeito moi divertido e para
rematar o pasarrúas co espectáculo de
Troula “Draco”. Completando esta programación, o sábado 2 tamén contaremos
coa participación do alumnado de 4º da
ESO do IES Soutomaior que por segundo
ano consecutivo montará o seu Mercado
de Segunda Man Pro – Excursión fin
de curso na Alameda de Talo Río.

Restaurante

Marusia

Avenida José Costa Alonso, 96 Moaña

A III Feira da Ciencia e da Literatura
de Bueu, o 9 de maio na Praza Massó

BUEU.

Tras o éxito das anteriores edicións, a III
Feira da Ciencia e da
Literatura de Bueu
afiánzase xa coma un
proxecto interdisciplinar e todo un referente
no eido educativo e cultural da primavera. Co
obxectivo de presentar
as necesidades de cara
para a vindeira cita, que
terá lugar o 9 de maio
de 2020 na Praza Massó, Xosé Leal, concelleiro de cultura e educación, reuniuse coas
mestras do IES Johán
Carballeira responsables do proxecto.
A iniciativa, na que
participarán todos os

centros educativos da
vila, pretende unir a
ciencia e a literatura,
reivindicar o papel das
mulleres nas dúas disciplinas, e tamén ser un
escaparate para que a
cidadanía coñeza o que
se fai nos colexios e
institutos.
A dinámica da feira
será semellante á de
anos anteriores, coa presenza de diversos postos nos que se analizarán os libros propostos,
os cales serán traballados ao longo do curso
polos alumnos e alumnas. Así, entre os títulos
desta edición están A
balada dos unicornios,
de Ledicia Costas, O

contador de estrelas, de
Jaureguizar, ou Hipatia,
la verdad en las matemáticas, de Jordi Bayarr, entre outros.
Desde a organización destacan que durante os próximos meses se traballará na programación, na que ademais de libros se atoparán outras actividades
a cargo do alumnado
dos seis centros educativos, relacionadas coa
sustentabilidade do medio ambiente, os poderes das superheroínas e
o feminismo, as estrelas
e constelacións, a literatura oral e os paxaros,
e a propia prensa e radio.

RAMÓN
CABANILLAS,
105
MOAÑA
986 31 56 25
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O Nadal en Marín terá este ano de novo como
protagonistas ao carrusel e ao tren

MARÍN.

As concelleiras Marián Sanmartín
e Cristina Acuña reuníronse esta mañá
con Yonathan Carreira, xerente da asociación de comerciantes Estrela de
Marín para comezar a deseñar as actividades que se levarán a cabo polo
Nadal.
Carreira informou ás representantes do Goberno municipal da intención
da asociación de volver colocar na
Alameda un carrusel, despois do éxito
que tivo nestes últimos anos. Pola súa
banda, o Concello habilitará de novo
o tren de Nadal, que fará pequenos
percorridos polo centro da vila e do
que poderán gozar os alumnos dos
centros educativos durante o mes de
decembro.

TRAVESIA MARTINGA, 4

Asemade, Goberno local e asociación coordinarán conxuntamente a recepción de Papá Noel, que terá lugar
na Alameda, e a súa visita aos colexios
da vila, tal e como se leva facendo
nos últimos tempos.

De cara ao resto de actividades de
Nadal, o Concello está en plena organización para poder ofrecer unhas festas nas que todas as idades conten con
entretemento e actividades, especialmente os máis pequenos da casa, que
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A Asemblea Local do BNG de Marín
renovou o seu Consello Local

Comezan as obras de mellora do firme
entre os lugares de Meiro e Ermelo

Analizada a nova situación política
despois das eleccións municipais, e
tendo en conta o crecemento organizativo
do BNG de Marín, decidimos renovar
este órgano de dirección local e escoller
como nova Responsábel Local á nosa
representante no concello Lucia Santos
Omil e como vice-responsábel a Pedro
M. Cortegoso Gago.
O conxunto da militancia depositou
a súa confianza en Lucia Santos para liderar e relanzar a alternativa do nacionalismo en Marín, continuado cun traballo desde a base e en constante comunicación co enramado asociativo do
noso concello.
A nosa acción política terá como
base o programa electoral das pasadas
eleccións municipais, un programa con
ideas e propostas para mellorar Marín.
Tamén esperamos afrontar as vindeiras
eleccións xerais e autonómicas con ilu-

Félix Juncal, alcalde de Bueu e concelleiro de obras, visitou as obras de
mellora de firme que a empresa Construcciones Obras y Viales SA (COVSA)
está levando a cabo na EP- 1306, concretamente entre os lugares de Meiro e Ermelo. Esta actuación, contratada pola Deputación de Pontevedra, consiste na pavimentación entre a Casa da Aldea de
Meiro e Ermelo e tamén comprende a sinalización horizontal e vertical, e consta
dun orzamento de 225.000 €.
O alcalde salienta a importancia deste
proxecto que supón dar por cumprida
unha demanda veciñal de hai moitos anos.
“Neste vial comezará a plantexarse a mellora no ano 2002 e quedou esquecido
por parte da entón Deputación, ata que
nestes últimos tempos desde o goberno
local e a administración provincial se recuperou”, apunta. Así, a partir de aí, a
Deputación foi a encargada de tramitar o

MARÍN.

sión aportando o noso traballo ao crecemento institucional do nacionalismo
galego. O BNG seguirá co seu traballo
para construción dunha alternativa nacionalista sólida que serva para poñer
freo á desfeita demográfica do noso
concello, propoñendo medidas para mellorar a mobilidade no casco urbano e
apostando pola implantación dun modelo
urbano moderno e do século XXI. A
composición do Consello Local quedou
conformada polas seguintes persoas:
1.- Lucía Santos Omil (Responsábel
Local)
2.- Pedro Cortegoso Gago (Viceresponsábel Local)
3.- Pamela Martínez Cortegoso
4.- Roxelio Carballa Barroso
5.- Jessica Souto Loira
6.- Xoán Daniel Rosales Rivas
7.- Cristina Sobral Villanueva
8.- Xurxo Agra do Pazo
9.- Pablo Blanco Agraso (Respon-

BAR

RAMONA
RÚA
CONCEPCIÓN
AREAL, 226 - MOAÑA

+ QUE 2

En Moaña, na zona
das fragatas.

Billar,Futbolín, Dardos,
Conciertos,Monólogos

COÑÉCENOS¡¡

BUEU.

correspondente proxecto de mellora de
firme que se está executando actualmente
e que vai permitir unha maior calidade
de vida para a cidadanía. Así mesmo,
agárdase que proximamente se leve a
cabo a reforma no primeiro tramo desta
estrada, entre o cruce de A Portela e a
Casa da Aldea de Meiro.
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entrevista

FESTA DE

SAN MARTIÑO DE MOAÑA 2019
A piques de comezar as festas patronais do San Martiño, que serán os
vindeiros 2, 8, 9, 10 e 11 de novembro, A Nova Peneira conversou coa
directiva da comisión de festas composta por 11 persoas. Nós falamos con
Humberto, presidente; Rafael, Ana e Alberto para saber algo máis dunha
das festas máis antigas do Morrazo e declarada Festa de Interese Turístico
de Galicia á que se suman uns 30 ou 35 furanchos onde poder beber e
saborear os sobrantes da colleita de viño.

Contádeme a historia da festa.
A festa comezou hai 70 anos, de
feito está considerada de Interese
Turístico de Galicia.
Celebrouse sempre agás un ano, no
1956. Este ano houbo un naufraxio
do barco Ave del Mar, de veciños de
Moaña, nas Illas Cíes e faleceron todos os que ían no barco, unhas 35
persoas.
A implicación dos veciños e veciñas
da parroquia é total coa festa, todas
e todos senten a festa como propia?
Si, totalmente. Economicamente colaboran a gran a maioría, e tamén
veciños das parroquias lindeiras.
Esta debe ser unha das festas máis
antigas do Morrazo, non?
Si, coido que si, e a xente tenlle bastante cariño a esta festa, respéctannos
moitísimo e nós queremos continuar.
Esta comisión é nova non, cantos
sodes?
Somos once membros da comisión e
este ano entramos catro persoas novas,
o resto xa levan algúns aniños.
Ana: Para os veciños esta festa é
moi importante e hai persoas que
votaron toda a vida na comisión,
como meu pai, que morreu hai xa 40
anos e eu lembro que formou parte
da comisión desde sempre.
E hai xente moza que tamén se implique coa organización da festa?
Non, bastante pouco ou nada, a xente
moza quere vir á festa, pero o de traballar non o queren.
O traballo colectivo soe ser difícil,
fácelo 11 persoas xuntas para a organización da festa debe de ser complicado, que tal os levades?
Nós levámonos moi ben, non temos
problema, con algunha discusión tamén, pero saimos xuntos a tomar
algo e temos un ambiente moi agradable este ano, de momento vai todo
ben.
Unha cousa que me chamou a atención é que a festa comeza o día 2 e
logo se interrompe unha semana e

segue 9, 10 e 11 de outubro, por
que?
Normalmente o concello fai un día
de festa, que lle chaman a Festa da
Xuventude. Sempre é a véspera, pero
este ano o grupo que quería traer o
concello, o día 8 non estaba dispoñible, por iso se fai o día 2, isto é excepcional este ano.
Contádenos as características máis
importantes desta festa deste ano.
Este ano hai moi boas orquestras,
Magos, Satélites, Miramar, Gran Parada, Capitol e La Ocaband. Orquestras con moi bo caché.
Eu son de Vigo, se quero vir aquí
coa miña filla, que me podo atopar?
Churrasco, castañas, rosquillas,
viño… Ven visitarnos moita xente
de fóra a pasar aquí o día e se temos
bo tempo o torreiro vai estar cheo de
xente. Despois de rematar a procesión
tanto os furanchos como o resto de
postos están ateigados de persoas de
aquí e máis foráneas.
E que prima máis Humberto, o sentido relixioso ou o sentido lúdico?
Hai un pouco de todo, hai xente que
ven a misa e as procesións, e logo
hai xente tamén que só ven pola
festa e a beber viño.
Tamén pola Virxe do Carme, que
está aquí na igrexa, ten algo máis de
cen anos e aquí é moi venerada,
cando trouxeron á virxe foi na primeira república, tivo que vir agochada
e é xemelga da de Baiona. Son tres
feitas polo mesmo home, a de San
Martiño, a de Baiona e a de Muxía
da Coruña.
Temos que ter unha cousa en conta,
o patrón dos mariños é San Telmo,
non a Virxe do Carme. A virxe do
Carme é a patroa da Armada, por
isto incluso tiven unha discusión con
un cura, pero ao final deume a razón.
Que esperades da asistencia do público?

Esperamos que o tempo nos faga un
chiscadela e que veña moita xente,
tanto da parroquia coma de fóra do
Morrazo. Aquí ten vido xente de
Bélxica, Barcelona… Xente que é
de aquí pero que está traballando
fóra e sempre ven pola Festa do San
Martiño. Esta é unha data na que
nos atopamos todos os que levamos
un ano sen mirarnos.
Aquí hai moito furancho e a xente
do pobo pode facer unha peseta a
conta da festa. Estes días de lecer temos moito familiar por fóra que ven
pasar o día a San Martiño e a parroquia está chea de xente. Esta é unha
forma de reunir ás familias e a todo
o pobo. En todas as casas dos veciños
hai familiares para o xantar chegando
a xuntar nas mesas a máis de 20 persoas.

Eu son da zona de Coia de Vigo, alí
usamos o dito “San Martiño, trompos ao camiño”, aquí tamén se di?
Si, é “San Martiño, trompos ao camiño” e “San Amaro, trompos ao
faiado”.
Esta festa debe ser a máis importante
do Concello de Moaña non?
A festa de San Martiño de Moaña e
a romería de Darbo de Cangas, son
as dúas festas que máis afluencia teñen. De feito, o patrón de San Martiño
é o patrón de Moaña, non só o da
parroquia e é festivo local da vila. O
outro festivo local do concello é o
do día do Carme.
Outra festa que se fai tamén aquí é
a Festa da Historia non?
Si, esta é unha festa noviña que comezou hai catro anos, é unha festa
(continúa na páxina seguinte)
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O BNG de Marín plantexa no Pleno unha serie
de preguntas sobre a candidatura da alcaldesa
MARÍN.

bonita estilo medieval e faise aquí porque esta
é a parroquia máis antiga de Moaña. Moaña
naceu como concello aquí, e co tempo foi crecendo e espallándose para abaixo ata o centro
da vila como está agora. O mar fixo que
Moaña crecera, comezase a ter máis vida e
espallouse ata crecer cara o día de hoxe.
Esta última pregunta tedes que contestarma
con sinceridade absoluta, que tal se porta a
alcaldesa con vós? Ben, ou hai que tirarlle
das orellas?
Non, pórtase moi ben.
De feito ela é de aquí, da parroquia de San
Martiño. Ten que portarse ben se non os
veciños non lle falan máis na vida, gargalladas…
Queremos volver chamar á xuventude para
que se implique coa festa e nos dean un relevo
dentro duns aniños para que a festa poida perdurar no tempo.

OS” TONIOS” E OS FURANCHOS

Diante da candidatura da alcaldesa de Marín ás próximas eleccións
xerais, encabezando a candidatura
do seu partido, o BNG de Marín
presentou no pleno da corporación
unha serie de preguntas sobre a
cuestión.
En base ás contestación recibidas
no Pleno, e posteriormente nos medios de comunicación, consideramos que estamos ante unha falta
de respecto co pobo de Marín que
a catro meses de acceder á alcaldía
a Sra. Ramallo se presente a deputada. Non se poden solucionar os
problemas de Marín desde Madrid,
nin se pode desenvolver a labor de
deputada no Congreso desde Marín.
Non se poden compatibilizar estes
dous cargos durante catro anos sen
desatender aos dous.
Non é certo, como manifestou,
que renuncie ao salario do concello.
Os dous salarios son incompatíbeis
e pretende colarnos isto como unha
decisión persoal. O que non di é
que seguirá cobrando dietas por
asistencia a plenos e comisións e
que escolle o salario de deputada
por que é máis alto.
Por último dicir que a candidatura da alcaldesa de Marín é un
síntoma de debilidade do PP, que
ten que botar man da Sra. Ramallo
por que non ve claros os resultados
electorais. Ao PP non lle importa
descabezar institucionalmente Marín para tentar acadar uns poucos
votos máis nas próximas eleccións
xerais.
Desde o BNG demandámoslle

á alcaldesa que escolla entre Marín
ou Madrid e renuncie a un destes
cargos. Marín ten moitos e importantes problemas que precisan solución e dedicación, e esta non
pode ser virtual.
Pregunta presentada polo BNG
de Marín no último Pleno da Corporación Municipal sobre a candidatura da alcaldesa ás próximas
eleccións xerais.
Sra. Ramallo, non hai moito
vostede encabezaba a candidatura
do PP nas eleccións municipais do
noso Concello. Unhas eleccións
que o seu partido gañou, o que lle
permitiu revalidar a alcaldía.
Pois ben, 4 meses despois asistimos estupefactos/as ao anuncio
que a coloca como número 1 do
PP pola provincia de Pontevedra
nas vindeiras eleccións xerais.
Cando unha persoa acada á alcaldía dun concello adquire un
compromiso, non só co seu partido,
senón coas persoas que a votaron
e co conxunto da veciñanza. Desde
o BNG consideramos o anuncio
desta semana como unha auténtica
tomadura de pelo e absoluta falta
de respecto á veciñanza do noso
Concello.
Pero é que ademais lemos unhas
declaración súas nas que anuncia
a súa intención de compatibilizar
os dous cargos, o que se ben é
legar resulta ben pouco ético. De
confirmarse esta situación estará
cometendo un fraude ben ao pobo
de Marín, ben a cidadanía da provincia de Pontevedra, ou ben a
ambas. Calquera persoa cun mí-

nimo de sentido común é perfectamente consciente de que é absolutamente imposíbel realizar as
función de alcaldesa dun concello
de 24.000 habitantes e deputada
nas Cortes. E Marín, en franca e
evidente decadencia, perdendo numerosa poboación desde que vostede goberna, non pode permitirse
unha alcaldesa a tempo parcial,
no mellor dos casos.
Non hai moito tempo vostede
díxolle que non a Feijoó, o que
levou ao Presidente da Xunta a
dicir que o seu compromiso era
absoluto con Marín, e que por
iso lle dera cabazas, e agora dille
si a Casado.
Manuel Fraga fixo no seu momento incompatibles ambos cargos
dentro do seu partido. Os alcaldes
eran inelixíbeis para o Parlamento
galego e, a súa vez, un deputado
ten que dimitir para presentarse ao
cargo municipal. Tan mal está na
actualidade o seu partido?
Sra. Ramallo, de saír elixida
como deputada no Congreso pola
provincia de Pontevedra, ten pensado compatibilizar os cargos de
deputada nas Cortes e alcaldesa
de Marín?
Por que lle dixo que non a Feijóo, supostamente polo seu compromiso con Marín e desexo de
dedicación plena á veciñanza do
noso concello, e agora si a Casado?
O seu compromiso co pobo de Marín durou 4 meses?
Vai asumir o cargo de deputada
no Congreso só para facer presenza
dúas veces ao mes en Madrid?

HUMOR: MARCOS ESCUDERO
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As reportaxes de g. Figueiredo (XXiii)

“O ASASINATO DE ERUNDINA
ÁLVAREZ PÉREZ”
Hoxe imos falar de Erundina, unha veciña de Ourense, a única muller
fusilada entre os 133 asasinados polas militares falanxistas no Campo de
Aragón de Ourense, no antigo Cuartel de San Francisco. Unha muller libre,
loitadora e con ideais políticos, veciña do Casco Vello ourensán, nai de tres
fillas, cuxo único “crime” foi agochar e axudar na súa casa a un republicano
fuxido, motivo polo que os asasinos afíns ao Golpe de Estado do 36
deixaron unha vez máis a tres pequechas soas e sen nai.

E

Fonte: https://www.xosefroix.es

rundina Álvarez Pérez naceu en Santos, Brasil, o 16 de agosto de 1899.
Os seus pais, Benito Álvarez Baños era
labrador e xornaleiro, aínda que tamén
traballou de canteiro. A súa nai, Rosa Pérez Rodríguez, dedicábase á crianza das
fillas, que eran tres, Tomasa, a maior, nacida en 1894; Erundina, nacida en 1899;
e Josefa, a irmá menor, nacida no ano
1900. Esta familia foi emigrante en Brasil, como tantos galegos e galegas que tiveron que marchar dos seus fogares para
poder ter un xornal e manter a súa familia.
A familia de Erundina retornou a Ferreiros, Ourense, a súa terra natal, sobre o
ano 1918 cando Erundina contaba con
19 anos.
Erundina tivo tres fillas sendo aínda
solteira, con 21 anos tivo a María, nacida
o 25 de agosto de 1920, con 24 a Justa,
nacida o 5 de abril de 1924; e dous anos
despois, o 12 de marzo de 1926, nacería
a máis pequena das súas fillas, Encarnación. Vivían todos xuntos, os pais de
Erundina, as súas irmáns, ela mesma e
as súas fillas en Ferreiros.
Alí viviron ata que Erundina contraeu
matrimonio con Constante Álvarez González, un labrador viúvo e adiñeirado, veciño tamén de Ferreiros, o día 8 de maio
de 1935. Tiña Erundina 35 anos de idade
e Constante, o seu marido, 60. Marchan
entón Erundina e as súas fillas a vivir á
casa de Constantino.
Despois de casada, entre 1935 e 1936
marchan ao centro de Ourense, onde vivirán, na rúa Liberdade. Liberdade que
tiña Erundina ata que os asasinos do franquismo lle nesgaron a vida a mañá do 30
de setembro de 1936, cinco militares formaron o pelotón de execución que acabaría coa vida desta ourensá da Limia,
acusada do delito de agochar un fuxitivo
na súa casa.
Non está claro se Erundina foi a vivir
a Ourense co seu marido e as fillas, ou
sen el. Crese que en Ourense traballaba
de camareira, e un día apareceu en Ferreiros para visitar ao seu home. Segundo
contan os veciños da vila, unha mañá a

súa casa apareceu rodeada pola Garda
Civil. Resultou que tiña escondido a un
home de Barbadás, Francisco Cofán Eiriz, de 35 anos. Comerciante veciño de
Parada de Piñor e natural de Olleros,
Lugo. Home de esquerdas, identificado
como participante no “único conato de
resistencia” ao golpe que se produciu na
cidade de Ourense, o corte das liñas telegráficas onde a gasolineira do Xardín do
Posío, preto da Casa do Pobo. Que viron
como a Garda Civil tiña a Francisco contra a parede. Erundina foi levada ata Entrimo enriba dun burro e axitaba un pano
branco mentres dicía: “Adeus, Ferreiros,
que non te vexo máis”. Era o 23 de setembro de 1936.
Encarnación, a súa filla, contaba que
con só dez anos, ela e as súas dúas irmáns
maiores, ficaran soas na casa da rúa Liberdade cando detiveron a súa nai e como
foi un veciño chamado Miguel, anarquista, quen as colleu as tres para levalas
a pé desde Ourense a Ferreiros. Contaba
que fora unha viaxe moi dura, e que as
tres rapaciñas non facían máis que chorar
pola súa nai. Tamén dixo, que despois
de que levaran a súa nai présa, nunca
máis volveron a ver ao seu padrasto, e
que a vida foi moi difícil. Di que o delator
de Erundina fora o seu propio marido,
Constantino, que, segundo a familia de
Erundina, era falanxista.
Cando Erundina foi detida, foi trasladada directamente desde Bande ao
cuartel de San Francisco, onde foi fusilada sen formación de causa en aplicación
do bando de guerra por orde do tenente
coronel Luís Soto Rodríguez, comandante militar da provincia de Ourense,
por proporcionar refuxio a un fuxido. Foi
o día 30 de setembro de 1936, só 7 días
despois de ser detida, cando tiña 37 anos.
Executada no Campo de Aragón, xunto
a outras cinco vítimas, e inhumada o día
seguinte na fosa común do cemiterio de
San Francisco.
Nos seus derradeiros momentos, escribiu unha emotiva carta de despedida
as súas fillas, na que lles pide que sexan
boas cos avós, e a estes, que coiden das
súas netas. Unha carta que tardou moitos

anos en chegar ao seu destino, xa cando
as súas fillas eran maiores e tiñan a súas
propias familias.
O enterrador do Cemiterio San Francisco contoulle a filla máis pequena de
Erundina como presenciara cos seus propios ollos a execución: “cinco homes
diante dela, que lle dixeron que se puxese
de costas, ao que ela contestou que non,
que quería ver a cara de quen a ía matar
sendo inocente, para pedir a Deus de perdoalo”. Despois do tiro de graza, el
mesmo a recollería do paredón, o muro
que separaba o cemiterio do campo de
Aragón, a depositaría na fosa común cos
outros fusilados, e botaríalles pedras por
enriba.
Erundina foi unha muller moi valente ata o seu tráxico final, catalogada
de comunista polos afín ao réxime, tivo
a coraxe de axudar a un fuxitivo sen importarlle pór en perigo a súa propia vida.
Unha muller que foi quen de sacar
adiante as súas tres fillas, nunha sociedade que non aceptaba a liberdade das
mulleres, nin a súa independencia, nin
que tivesen ideoloxía. Estas mulleres
que quería o réxime tiñan que ser submisas, sen opinións ou ideoloxías políticas, dedicarse aos seus labores, crianza
dos fillos e coidado dos seus maridos.
Erundina non entraba nos estándares
propiciados pola falanxe e a moral católica, e por iso a asasinaron, por axudar
e agochar a republicanos fuxitivos, por

ser unha muller libre, loitadora e con
ideas políticas.
A Asociación Amigos da República
levantou un monumento na memoria dos
caídos no cemiterio de San Francisco,
símbolo da loita pola liberdade fronte a
represión franquista e o lugar do fusilamento, o Campo de Aragón, recibiu o
nome de “Praza da República”, cun memorial na honra de Erundina e os demais
homes alí executados pola barbarie asasina e fascista.
“Barbarie que non tería que ter acontecido na nosa historia, tantas mulleres
e homes asasinados, tantas cativas e
cativos orfos, tantos mortos soterrados
en cunetas sen máis motivo que? o
poder, supremacía, obediencia, submisión, machismo, ideoloxía, catolicismo,
soberbia, fanatismo… ”

[ XX] Outubro 2019

o morrazo

cisión do contrato, e remunicipalizar o servizo.
Doutra banda, ponse en
evidencia que existiu unha
mala praxe por parte do goberno do Partido Popular
en 2015, que asinou un contrato distinto á licitación.
Demóstrase que existiu un
interese por beneficiar áempresa, polo que se deben
depurar responsabilidades e
valorar se incorreu en delitos
penais.
Poñem
́ onos a disposición
do actual goberno para analizar as consecuencias do
ditame do consello consultivo, estudar cales son os
pasos a seguir e traballar
de forma conxunta para recuperar o servizo.

CANGAS.

Foi presentado o ditame
do Consello Consultivo de
Galicia no que se admite a
revisión de oficio do contrato de xestión do Ciclo
Integral da Auga do Concello de Cangas.
Esta resolución da a
razón no que xa era coñecido: Existe unha diferenza a
favor da empresa de máis
de 130.000 euros ao ano. O
ditame do Consello Consultivo rebaixa o custe da
tarifa do saneamento, polo
que a veciñanza pagarámenos. Pero non tumba o contrato na súa totalidade. É
unha boa nova, pero non o
final do camiño. Débese
buscar a nulidade ou a res-

Premiados no sorteo entre os
participantes no Programa de Rutas

O sorteo realizouse entre
todas aquelas persoas que
participaron nas rutas programadas do mes de setembro e
as tres premiadas recibiron
estas latas como recordo dun
anaco da historia recente de
Cangas. Finalmente, o acto
de entrega tivo lugar na oficina
de turismo situada na Casa
da Bola.

CANGAS.

A
Concellería
de
Turismo informa de que unha
vez finalizado o programa de
rutas guiadas do mes de setembro, levado a cabo pola
asociación A Illa dos Ratos,
tivo lugar o sorteo de tres
latas de cerámica réplica das
antigas latas da conserveira
de Massó.

o encrucillado

A
B
C
D
E
F

G
H
I

K

1

2

3

4

5

6

7

8

Comezan as obras de recuperación do
lavadoiro do Mieliño, no Lugar de Soutelo

CANGAS.

O Concello de Bueu comezou
esta semana as obras de recuperación do lavadoiro do Mieliño,
no lugar de Soutelo. Así o puido
comprobar o alcalde durante a
visita, na que salientou que “esta
obra vai supoñer unha recuperación tanto do lavadoiro, como
da fonte e da contorna”. A obra,
que se realiza con cargo aos remanentes do Plan Concellos
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Graña, e se espera actuar pronto
no da Portela.
Ademais da reparación do
vaso do lavadoiro, tamén se fomentará o espazo como lugar
de reunión da propia veciñanza,
e se adaptará para persoas con
discapacidade e mobilidade reducida. A proposta elixida buscará
un arranxo integral no que se
utilizarán materiais acorde co
lavadoiro, como a madeira.

18 anos despois, por fin entra en vigor o
primeiro Plan Xeral de Vilaboa
VILABOA.

Foron 18 anos de duro traballo,
onde o consistorio conseguiu ordenar un territorio de máis de 36
quilómetros cadrados nos que
máis do 80% é solo rústico, e un
13,73%, solo rural. Ao carecer
de núcleo urbano ata a data só
un 1% da súa superficie contará
con esta delimitación, mentres
que o solo urbanizable será un
0,35% do total. O censo de casas
estima que o concello conta con
2.948 vivendas e o plan abre a
opción para construír 820 máis
nun prazo de dez anos. Este documento é de aplicación en todo
o concello menos en Casfalcón,
Sabaxáns, Saxosa, Graña, Novás,

de Khan Deán
9

2017 da Deputación de Pontevedra, foi adxudicada a Construcciones Cortizo SL por un
importe de 15.521,31 €.
Nestes últimos tempos, o goberno local está recuperando os
lavadoiros, que forman parte do
patrimonio cultural e social da
vila e que se integran na actividade da vida comunitaria. Por
iso se acondicionaron xa os lavadoiro da Banda do Río e da
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Sobreira y en cinco zonas de solo
residencial e industrial.
Ademais, as casas con expedientes en zonas rústicas e de
Costas deben iniciar a partir de
agora, as tramitacións para comprobar se é posible a súa legalización. Só na zona de Costas
calculan que hai 200 casas afectadas que dependen de conversacións co goberno estatal.
150.758 metros cadrados da
superficie destinaranse ao sistema
xeral de espazos libres e zonas
verdes e reserva 71.564 metros
cadrados para o sistema xeral de
equipamento comunitario. 18 anos
de duro traballo no que non se
pon punto final ao mesmo, a im-

HORIZONTAIS:
A- PEQUEÑO TUMOR DURO E PURULENTO-100.
B- ADICCIÓN AO CONSUMO DE ETER-CONSOANTE.
C- HOME NATURAL DE SUDÁN-VOGAL-PREPOSICIÓN.
D- DESEXAR ALGO CON MOITA FORZA-PRIMEIRA
VOGAL-REAL ACADEMIA GALEGA.
E- SEN ROUPA-UTENSILIO CON PEQUENOS FURADOS
QUE SERVE PARA COAR LÍQUIDOS.
F- ABREVIATURA DE TEXAS, ESTADO DOS EEUU-3,14PARTE DO TALO DUNHA PLANTA DE ONDE PARTEN
AS RAICES-CONSOANTEG- RÍO GALEGO-PEIXE DE CARNE MOI SABOROSA.
H- LETRA DE PLURAL-ESCOITAN-BASE DE DATOS
DESEÑADA PARA RESPONDER ÁS NECESIDADES
DOS PROFESIONAIS DA ENFERMERÍA.
I- BICICLETA DE MONTAÑA-MASA DE MINERAL
CONCENTRADA NUN LUGAR XERALMENTE
SUBTERRÁNEO-VOGAL.
K- CONCELLO DE PONTEVEDRA-RÍO DE SUÍZAENTREGA

posibilidade de contar con todos
os sistemas de augas legalizado
a tempo para a entrega do documento á Xunta levou a que esta
aprobación sexa parcial, de modo
que quedan aínda varios ámbitos
en espera. Así, a orde de aprobación da Xunta recolleu a suspensión do Plan nos núcleos de Casfalcón (Figueirido), Sabaxáns e
Saxosa ( Bértola), A Graña e Novás (Vilaboa) e Sobreira (San
Adrián), pero tamén nas zonas
da súa non consolidado APRA1
e A2, no solo residencial UDR1
e 5 e no industrial UDI 3. Como
dixo o alcalde Francisco Costa,
"a partir do mesmo, debemos
planificar un crecemento lóxico

VERTICAIS:
1 PARROQUIA DE REDONDELA-CONSOANTE.
2- BERRO AGUDO EMITIDO EN SINAL DE ALEGRÍA NAS
FESTAS E FOLIADAS-HOME QUE POSÚE CUALIDADES
INTERESANTES E ADECUADAS.
3- APARELLO FORMADO POR UN TECIDO DE MALLASANTIGO FESTIVAL DA CANCIÓN
HISPANOAMERICANA.
4- MAR INTERIOR DE ASIA CENTRAL-CERCA.
5- PRODUCCIÓN DA VOZ ARTICULADA POLA
VIBRACIÓN DAS CORDAS VOCAIS.
6- ÓSO DO BRAZO QUE VAI DESDE O OMBREIRO AO
CÓBADO-CONSOANTE-MIL.
7- CONTRACCIÓN DE PREPOSICIÓN MÁIS ARTIGO
PLURAL FEMININO-ÁRBORE PROCEDENTE DE
AUSTRALIA.
8- CANLE DE TV DEICADO EXCLUSIVAMENTE Á
ANIMACIÓN-BALADA PARA….. COMPOSICIÓN PARA
PIANO INTERPRETADA POR RICHARD CLAYDERMAN.
9- PARROQUIA DE CANGAS-EXPRESAR UNHA OPINIÓN.
10- SERIE DE TV DE NETFLIX CANCELADA HAI MOI
POUCO TEMPO-MUNICIPIO DE SEGOVIA.
11- ENTREAGAR-EXCLAMACIÓN QUE EXPRESA
SORPRESA-500.
12- SACERDOTES-SATÉLITE DO NOSO PLANETA

SOLUCIÓNS:
HORIZONTAIS A-CARAFUNCHO-C.B-ETEROMANÍA-R.C-SUDANÉS-O-DE.D-ARELAR-A-RAG.E-NU-COADOIRO.F-TX-PI-CEPA-S.G-EO-ROBALIZA.H-S-OEN-CINAHL.I-BTT-MINA-U.K-POIO-AAR-DA VERTICAIS 1-CESANTES-P.2-ATURUXO-BO.E-REDE-OTI.4-ARAL-PRETO.5FONACIÓN.6-ÚMERO-B-M.7-NAS-ACACIA.8-CN-ADELINA.9-HIO-OPINAR.10-OA-RIAZA.11-DAR-AH-D.12.CREGOS-LUA

Revisión de Oficio do Contrato
do Ciclo Integral da Auga
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falta de vontade do PSOE para chegar
a acordos e formar un goberno lévanos o próximo 10 de novembro a ter unha
nova cita nos colexios electorais para escoller @s representantes no Congreso e
no Senado do estado.
Temos unha oportunidade para rectificar. Xa vimos o que saíu do anterior
proceso electoral e o nulo interese polos
problemas d@s galeg@s que tiveron nestes
meses os partidos que sacaron representación. Non importamos, non nós teñen
en conta, estamos na maior das irrelevancias políticas. Canari@s, cántabr@s,
xa non digamos basc@s e cataláns, teñen
máis peso político e máis capacidade de
presión e negociación que un goberno do
PP na Xunta que só atende aos mandados
de Madrid.
Galiza ten grandes problemas.
O desmantelamento industrial, a desfeita do sector pesqueiro, a ruína do sector

En novembro por Galiza!

gandeiro, o deterioro e privatización da
sanidade pública o ensino e dos servizos
sociais, unha política laboral ao servizo
do capital, os salarios e pensións máis
baixos do estado, o prezo da electricidade
máis alto do estado, o éxodo da mocidade,
o decrecemento demográfico, unha autoestrada privatizada e coas peaxes máis
altas do estado, o esmorecemento do
rural, a precariedade laboral, a desaparición
do noso idioma e da nosa cultura, o espolio
e contaminación da nosa terra con proxectos mineiros, unha política forestal
depredadora e de eucaliptización dos nosos
montes... Na anterior campaña electoral,
e na próxima, só o BNG falou, e falará,
destas cuestións reais que forman parte
do día a día de tod@s nós, que condicionan
o noso futuro como persoas e como pobo.
Problemas que precisan de atención e
solucións. Estámolos a padecer estes días
cunha maior intensidade en Vigo e comarca

CASA
CASA DOS
DOS DRUIDAS
DRUIDAS

Acuña
Vilaboa

Doctor touriño, 22 - marín

986 953 500

co peche do estaleiro Vulcano e a inestábel
situación de Barreras. Nas Pontes poden
quedar miles de persoas sen posto de traballo pola incapacidade, máis ben desinterese, da Xunta e o goberno central por
planificar unha transición do modelo enerxético e industrial.
A central térmica das Pontes debe desaparecer, nunha debeu existir, é unha
industria de enclave ao servizo de intereses
alleos que levan uns beneficios millonarios
a conta de contaminar a nosa terra. Porén,
non se pode facer isto dun día para outro
deixando na incerteza e coa ameaza do
paro a miles de persoas.
As solucións non van vir de Madrid.
Ningún dos partidos estatais, xa sexan
os orixinais do bipartidismo (PP-PSOE)
ou as súas varias fotocopias, ten interese
en solucionar os eternos problemas que
padece Galiza. Nen queren, nen poden,
son monicreques dun réxime centralista

ao servizo do capital que só mira pola
conta de resultados do IBEX 35 e por
manter unha chea de lampreas no aparello
do estado.
Fan todo o posíbel para que Ence ou
calquera das eléctricas gañe cartos a conta
do deterioro ambiental da nosa terra. Non
teñen problema en defender proxectos
mineiros que arruinaran a nosa agricultura
e a nosa gandaría. Todo son boas palabras
cando falan da nosa pesca e do noso leite,
pero os feitos van en sentido contrario.
Xa non falemos de derogar a Lei Mordaza,
as reformas laborais ou das pensións.
Deixémonos de laios, pasemos á acción.
A actual irrelevancia política do noso país,
da que é cómplice esa chamada “nova
política”, forma parte do escenario ideal
do réxime. Galiza estorba é un problema
cando levanta a voz, e por iso que queren
calarnos. Temos que levantar a voz. Nestes
momentos, diante dunha nova contenda
electoral, só podemos apostar por ter
unha representación propia que defenda,
berre, xure, ou o que faga falta, por defender os intereses do pobo galego. Volver
a ter representación é un paso necesario,
que o BNG teña uns bos resultados e volva
ao Congreso e ao Senado é a única garantía
para Galiza. Non como un fin en si mesmo,
senón para construír e ampliar a base
social do nacionalismo.
Pode parecer que é pouco ter unha
voz en Madrid, pero é peor non ter nada.
O que non existe non se ten en conta e
Galiza ten que contar.
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Bueu recibe un ano máis ao alumnado
do instituto alemán de Harsewinkel

BUEU.

O IES Johán Carballeira de Bueu
leva xa seis anos organizando intercambios co instituto da localidade alemá
de Harsewinkel (Renania do NorteWestfalia), e como xa vén sendo habitual
no calendario, estes días reciben a nove
alumnas de secundaria, acompañadas
de dúas profesoras. Este xoves compartiron un acto no salón de plenos do
Concello de Bueu con Xosé Leal, concelleiro de cultura e educación, e Tamara
Sotelo, edil de medio ambiente.

Leal destacou a importancia dos intercambios culturais e educativos que
“permiten aos rapaces e rapazas coñecer
lugares diferentes e compartir experiencias”. O concelleiro incidiu en que
estas experiencias contribúen á “defensa
de todos os pobos de Europa, que participan no global desde o local”. As
nove rapazas, acompañadas doutros
alumnos do instituto bueués, puideron
conversar tamén sobre o gran reto que
como sociedade temos por diante con
respecto ao medio ambiente.

O SonRías Baixas pon á venda as
primeiras entradas da sua 18ª edición

BUEU.

O Festival SonRías Baixas, que celebrará a súa 18ª edición os días 30 e 31 de
xullo e 1 de agosto de 2020 en Bueu, pon
hoxe á venda na súa web as súas primeiras
entradas, cun prezo super reducido de 23
euros máis gastos, só para as 200 persoas
máis rápidas. Os abonos para as tres
noites de concertos dan acceso tamén á
zona de acampada, para quen o solicite,
sen custo adicional. A organización do
festival recorda que na pasada edición
estas primeiras entradas se esgotaron en
menos de 24h e anuncia, tamén, que
antes do anuncio das primeiras bandas
haberá outra oferta de 28 euros máis
gastos. O SonRías Baixas dará a coñecer
os primeiros grupos do cartel ao longo
das próximas semanas, pero quere ofrecer
agora ás persoas que confían ano tras
ano na proposta musical do festival a posibilidade de facerse coas súas entradas
por un prezo único. Unha vez coñecidos
os primeiros nomes, o prezo será de 33
euros máis gastos.
O pasado mes de agosto, a XVII edición do SonRías Baixas congregou en
Bueu a 22.065 persoas, que puxeron
rumbo ao Destino SonRías dende toda a
península, para gozar de tres días e tres
noites de música, gastronomía e praia. A
organización apostou nesta edición de
madurez por consolidar o modelo de ocio
activo, completando a súa programación

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

musical festiva e de calidade con actividades complementarias que reforzan a
súa integración no territorio, como a completa e innovadora oferta gastronómica a
partir do Polbo das Rías ou a cata de viño
Tinto Femia que se ofreceu, de xeito gratuíto, a 25 asistentes ao festival.
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