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“MUERE UNA
ADOLESCENTE VÍCTIMA DE
UNA BRUTAL VIOLACIÓN
GRUPAL EN BOLIVIA”

Opasado día 2 de novembro po-
díamos ler na edición dixital do

xornal español EL MUNDO a nova
deste espantoso episodio, un máis,
de violencia de xénero, ilustrada coa
imaxe que a continuación aparece,
unha fotografía do presidente Evo
Morales retratado nunha pose que
denota certa agresividade

Imaxinémonos amigas e amigos que
o estarrecedor suceso da violación e
asasinato desa moza tivese acontecido
en Madrid no canto do país boliviano, e
supoñamos que, case con absoluta cer-
teza, ese mesmo xornal informaría pun-
tualmente ao seus lectores e lectoras de
tan horrible suceso. E agora ven a pre-
gunta chave: cren que a nova do asasi-
nato sería ilustrada cunha imaxe de Fe-
lipe VI?

A resposta é máis que evidente, xa
que a pregunta era moi doada, pero
esta xa é un chisco máis complicada de
responder, por que en Bolivia si, e en
España non?.

O presidente Evo Morales accede ao
poder en xaneiro do 2006, e entre os
principais logros do seu mandato po-

demos destacar: a nacionalización dos
recursos hidrocarburíferos do país que
ata entón eran explotados por compañías
multinacionais entre as que cabe salientar
a española Repsol e a brasileira Petrobras,
a estatalización dos ferrocarrís bolivia-
nos, o que afectaría fundamentalmente
a capital transnacional chileno, sete de-
cretos sobre a nacionalización de terras
que entregaban a súa propiedade a cam-
pesiños pobres, especialmente indíxenas,
a rescisión do contrato de subministro
de auga ao departamento de LA PAZ
que estaba en mans dunha empresa
francesa, a nacionalización de Entel, a
maior compañía telefónica de Bolivia,
que ata ese momento dependía dunha
multinacional italiana, a campaña de
alfabetización YO SI PUEDO que ensinou
a ler e a escribir a 1.200.000 bolivianos
e bolivianas e que logrou a erradicación
do analfabetismo endémico do país, a
segunda fase desa mesma campaña que
consistiu en alfabetizar á poboación nas
linguas orixinarias da rexión; o quechua
o aimara e o guaraní, o proceso de na-
cionalización de todo o sector eléctri-
co...

O resultado de xestionar ao servizo
das persoas e non a modo de lacaio da
oligarquía económica foi que durante o
seu mandato o PIB creceu unha media
do 5,2%,logrando o maior crecemento

económico en tres décadas, de feito no
ano 2.010, como consecuencia do de-
vandito crecemento económico unha
institución, tan pouco sospeitosa de bo-
livariana, como o Banco Mundial, sacou
a Bolivia da lista de países con ingresos
baixos e colocábaa na lista de países
con ingresos medios. O director, naquel
momento, do Banco Mundial para os
países andinos Felipe Jaramillo declaraba
:” vemos un progreso notorio no país,
na economía, nas cifras da pobreza e
nas cifras sociais un manexo macroe-
conómico san e estable....”

Fronte a esa fervenza de datos em-
piricamente obxectivables a nova pre-
sidenta boliviana Jeanine Añez esgrime
dúas medidas que producen un intenso
arrepío : A biblia “LA BIBLIA VUELVE A
PALACIO” e A APROBACIÓN DUN DE-
CRETO QUE EXIME ÁS FORZAS DE SE-
GURIDADE DE RESPONSABILIDADE PE-

NAL, é dicir darlles a liberdade de poder
reprimir as protestas da poboación civil,
ata co asasinato se o consideran opor-
tuno, porque xa teñen a seguridade xu-
rídica de que nada lles vai pasar. A día
17 de novembro a CIDH( comisión inter
americana de dereitos humanos) elevaba
a 23 o número de mortos e a 715 o de
feridos como consecuencia dos incidentes
acaecidos nas protestas ante o golpe de
estado da oligarquía económica contra
o lexítimo presidente boliviano. As redes
sociais ferven con imaxes e vídeos es-
tarrecedores da salvaxe represión que
os militares e policías exercen mesmo
con fogo real contra a poboación civil
que protesta.

En Bolivia, ou en calquera parte do
mundo, a democracia, entendida como
o imperio da vontade da maioría,pero
con escrupuloso respecto ás opinións
das minorías, non será nunca unha re-
alidade mentres o poder económico teña
a posibilidade, coa vergonzosa compli-
cidade do poder mediático, de pór ou
quitar presidentes segundo conveña aos
seus intereses. Agardo, con humildade,
que poidan comprender os motivos polos
que sería absolutamente absurdo ilustrar
a nova dunha violación e asasinato ma-
chista en Madrid coa imaxe de Felipe
VI, pero faise con normalidade cun pre-
sidente como Evo Morales.
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BALDOMERO IGLESIAS
Mero

Eu quixera escribir, como está de ac-
tualidade, sobre os resultados das

eleccións. Pero sei, sabemos a totalidade
de nós, que o que pasou estaba previsto e
que non temos perdón por permitir esta
regresión en tempo, modo e formas. A
pesar de, coma sempre, quedar satisfeitos
polo avance en número de votos e polo
éxito pequeniño que nos alimenta espe-
ranzas. Todo hai que dicilo, sempre nos
acomodamos e quedamos contentos co
que haxa, somos moi mandados e mesmo
doados de gobernar. Encantados de que
nos gobernen outros.

Polo tanto vou con outro tema máis
noso, máis preocupante e verificador dos
escasos dereitos acadados e que, polo
visto, non se respectan debidamente
cando se producen nesta nosa Matria.
Refírome ás causas abertas contra inde-
pendentistas galegos. Esa ducia de xoves
de Causa Galiza e Ceivar esquecidos
tamén dos representantes políticos afíns
–xa se sabe, este tema non dá votos- e
que agora a Fiscalía quere aproveitar e,
de paso, dar en escarmento con modélicas
sentenzas desproporcionadas e fóra de
calquera paridade xusticeira que se prece
de intervir entre dano e pago. Son 12
persoas sobre as que queren caïa a espada
de Damocles, tendo en conta o traballo
político que facían e seguen a facer, por-
que son abertos e saben ben non son
constituíntes de delito, mesmo son ac-
tividades legais que caben dentro do
marco da súa legalidade. Pero a reacción

ante calquera disidencia, ante calquera
suposta saída de ton, hai que castigala
exemplarmente. E tamén, no suposto de
que haxa algunha solidariedade, hai que
reprimila e anulala. Canto menos ruído,
mellor, para que ninguén se afeccione. A
intención é perseguir e disciplinar, corrixir
modelicamente, escaldar e encarcerar
activistas, calquera que sexan. Mesmo
se defenden os dereitos humanos e po-
líticos doutras persoas anteriormente
represaliadas e encarceradas polo seu
compromiso con Galiza. Reafírmanse
nese activismo e non renuncian a el –así
o expresan- pois é lexítimo sentirse in-
dependentista. A lo menos de momento,
pois sabemos como subiron as accións
dos fillos do autoritarismo feroz e da
negación do “público”, dos xenófobos
que non cren na democracia nin nas na-
cións do estado, nin nas pensións dos
xubilados, nin na sanidade universal, nin
en nada que ula a liberdade.

Pero regresando ao tema, os que pen-
san independentismo e queren crer na
posibilidade de autoxestión soberana, en-
gaden “porén que a verdade está do seu
lado: “somos a esquerda que cre nas di-
ferentes nacións sen estado, levamos dé-
cadas a loitar contra o fascismo, contra
as inxustizas e por un mundo mellor. Te-
mos un programa revolucionario e cremos
firmemente nas ideas de igualdade e xus-
tiza social que herdamos das organizacións
de esquerda que nos precederon, así como
na liberdade do noso pobo”.

Soa ben e pensan xustamente o con-
trario dos que fixeron saltar as alarmas,
dos que saltando a legalidade entraron
no xogo democrático sendo contrarios
á democracia, aínda sendo esta tan no-
viña. Os independentistas galegos pre-
séntanse como unha militancia política
galega que ademais dá a cara contra o
odio e o salvaxe capitalismo. Todo co-
rrecto. Non queren baixar a cabeza nin
calar, trazan horizontes de liberdade.
Fan un chamamento solidario para que
os demais nos deamos conta e non se
vinguen con eles, para que non fagan
aquilo da “presunción de culpabilidade”
que agora se produce e noutrora era
mandamento do lexislativo e as forzas
de orde, antes aínda de calquera sen-
tenza. Moi ben. Pois daquelas todos nós
e toda Galiza ten dereito a pensar e ter
as súas ideas, tamén as defensivas en
dignidade, e as de ser independentistas

ou loitar por aquilo no que firmemente
cren, anque iso sexa o que tanto com-
baten os que gañaron nestas eleccións
nas que os tóxicos se fixeron co menú
da casa, e resultan ser produtos persis-
tentes dunha nostalxia coñecida e dun
ditador ou de moitos que desde os Reis
Católicos nos pasaron por riba obrigando
ao silencio.
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Chegados á encrucilllada onde nos ato-
pamos, a única lectura que un pode

sacar da abafante situación política actual
é a seguinte; as lindes da leira nin se
tocan, nin se moven.

Houbo un tempo escuro aquí, no norte,
onde os ríos vaixaban tinguidos de sangue
e os ceos espertaban coroados de flores,
bágoas e silencio. O silencio dos mortos.

Eran tempos nos que as armas falaban

demais e un tiña medo de sair a rúa, de
falar sen a cercanía do anxo da garda.

Eran tempos, tamén, da barbarie, do
inferno na terra, da impunidade e da
tortura. Ainda así, sempre houbo un re-
cuncho, unha illa onde a palabra con-
vertíase nunha ponte, nun pretexto para
silenciar o estouro metálico do ceo de-
rrubándose nas labirínticas rúas dos cam-
posantos.

Daquela, dicían que a pa-
labra era o único xeito de
chegar ao fondo do mar, de
chegar a un acordo, de con-
seguir as cousas que un coida
necesarias para a súa terra
sen mancar a ninguén.

Non embargantes, o
tempo pasa, as cidades cam-
bian, como cambian as es-
tacións, e semella que todo
o que nos contaron non era
certo.

Non hai máis que ollar de esguello
cara ó este da península ibérica. 

Non ai máis que escoitar a esta nova
raza de políticos oubeando dende cadansúa
trincheira, coma pirómanos nun eucaliptal
cas mans molladas con gasolina, coma
cobardes sen maior interese que o eco dos
seus eufemismos. Unha estirpe que se viste
cada mañá con traxes de mentira alugados
nunha tenda de segunda man.

Arden as rúas, si, pero, ¿quen lles
prende lume? ¿O que ten o misto, ou, o
quen ten a dinamita?

Arden as rúas e ninguén quere que
deixen de arder porque o fume é a choiva
necesaria para asulagar as estradas do en-
tendemento. O fume é o pulo necesario
para deslexitimar á cidadanía que quere
elexir o seu xeito de vivir, ou, cando menos,
que lles dean a oportunidade de abrir
novos camiños.

O fume é a excusa perfecta para lle
abrir as cancelas aos cabalos salvaxes dos

nostálxicos patriotas desmemoriados. O
fume é coma un movemento sísmico capaz
de desenterrar palabras que xa deprende-
ramos a esquecer. Aquí, no norte, por
moito que lles pese, imos facendo camiño,
construindo pontes sobre a memoria.
Abrindo fiestras e portas onde non había
máis que dor e silencio. O silencio dos
mortos.

É ben certo que non é doado camiñar,
durmir, vivir, respirar e comer cun nó na
gorxa pero imos indo, van indo na procura
de acougo na palabra.

Agardo, coma quen agarda a choiva no
páramo, que os psicópatas que pretender
gobernar este país saiban ler entre liñas e
que os malditos cobardes que nos trouxeron
ata o limar deste precipicio teñan a valentía
de lle mirar ós ollos á xente antes de lle
dar as costas, coma adoitan facer nos úl-
timos tempos.

Arden as rúas, si, pero, ¿Quen lles
prende lume? ¿A quen lle cheira o alento a
gasolina?¿ Quen ten o misto? ¿Quen em-
prega dinamita, inconscientemente, para
espertar aos veciños?

XOÁN ALONSO
Corresponsal en Euskadi 
de A Nova Peneira FUME
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Triste. De muita tristura, ollar o de-
bate desta semana e todos os que

miremos de aquí a domingo. Nese debate
estaban os candidatos que na sùa grande
mentira, prometen salvar a España. To-
das eles falan do mal que faen os con-
trarios, solo o partido que eles repre-
sentan son os bos. Demostraron tamén
unha moi mala educación, interrum-
pindose uns a outros.

O que mais pena me deu de todo, foi
a presencia de Cataluña e País Vasco.

¿onde estaba Galiza? Galiza non estaba
presente, porque o seu poder está solo
en Santiago e toca baixar a cervical o
que mandan en Madrí. A culpa e de to-
dolos galegos, pero tamen teñen unha
grande culpa, aquelas institucións que
teñen a responsabilidade de defender a
nosa lingua e a nosa cultura. Claro que
o presidente da Xunta supo cómo cal-
malos, dándolles uns vos orzamentos
cada ano para calarlles a boca. Asi están
dónde están e viaxan polo mundo en-

chendo a boca, co nome de Galiza. ¨
Este e o cantar que cantamos, outro
millor non hai ¨ decía a nosa Rosalía de
Castro. Galiza sigue pagando o canon,
inda que nos escoiten non nos fan caso.
Para que millor me entendan teño que
explicar, que e millor que nos goberne-
mos a nosa casa a que nola gobernen
dende Madrí. 

A historia da nosa terra seguirá
contándose nunha lingua estranxeira,
Temos políticos da bondo para estercar

todolos nosos eidos, mui poucos valen
a pena. Iso si temos políticos famosos
que o mismo bailan un tango que un
pasodoble, para contentar a certa xen-
tiña. A política da democracia, debería
servir para que foramos críticos cos
que mal gobernan, pero fixemos da
política unha ideoloxía do futbol, e
defendemos o noso partido por riba
de todo. A política ten que ser algo
mais serio. Ten que ser a fouce da
razón e non a razón da fouce.
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Quixera tirar catro conclusións desta
noite electoral, primeiramente sa-

lientar que 120.000 galegas e galegos
optaron este 10 de novembro porque o
nacionalismo galego volvera ter voz
en Madrid, na persoa do profesor Néstor
Rego Candamil. Dicía o xa deputado
electo nas nosas páxinas do mes de ou-
tubro que o proxecto do BNG estaba
artellado para as maiorías sociais de
Galiza, que cada galega e cada galego,

fosen ou non nacionalistas, podía ter a
certeza de que os seus intereses serían
defendidos con intensidade e con leal-
dade, e non nos cabe ningunha dúbida
de que así vai ser. 

Por outra banda tamén considero
necesario facer ver como o naciona-
lismo das nacións que compoñen o
reino de España amosa a súa afouteza
e faise ver como unha realidade pal-
pable, sube en Catalunya, sube en Eus-
kadi e sube, dunha maneira moito máis
modesta, pero tamén o fai, no noso
país. Millóns de persoas non se senten
cómodas coa forma coa que está arti-
culado o reino de España, e o sensato
e tratar de construír realidades que po-
sibiliten a comodidade de todas e todos,
a outra posibilidade son as ilegaliza-
cións, as porras, e os cárceres, unha
vez máis a decisión estará nas mans
do partido socialista. No que se refire
aos resultados globais do estado, dicir
que cando Ciudadanos presentou a súa
agrupación de Redondela, 

A Nova Peneira titulaba “A EXTRE-
MA DEREITA CHEGA AO NOSO
POBO” e seica non andamos moi de-
sencamiñados, o partido do IBEX perde
47 escanos e VOX gaña 28, de onde ve-
ñen senón de ciudadanos?, e o partido
popular aproveita tamén o afundimento
dos extremistas Albert Ribera e Inés

Arrimadas e acada unha suba de 22
actas. A irresponsabilidade do PSOE e
en concreto do seu SX ao non querer
formar un goberno de coalición con
Unidas Podemos, propiciou que a extrema
dereita explícita do estado teña máis de
50 representantes e sexa unha das máis
fortes de Europa. 

Dicía Pedro Sánchez que non podería
durmir tranquilo con ministros de Pode-
mos, e non sei se agora poderá gozar
dun sono reparador, o que si sei é que
amosou unhas doses de irresponsabilidade
máis propias dun adolescente ca dun

político que pague a pena. Veremos se
aprendeu a lección e faille caso ás súas
bases dunha vez, malia que o seu discurso
da noite electoral impreciso e cheo de
significantes valeiros, non parece que
deixe albiscar moita esperanza. E por
último lembrar que, no noso país a suma
de votos da esquerda “ PSOE, UP, BNG,
MAS PAIS 782.382 supera aos 643.813
resultado de sumar os do PP, VOX E
C,S, en 138.569 cómpre traballar moití-
simo e non desaproveitar a ocasión para
que nas vindeiras eleccións autonómicas
remate o nefasto período de Feijoo.
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ELECCIÓNS XERAIS 10 DE NOVEMBRO
O NACIONALISMO GALEGO VOLVE AO CONGRESO,O NACIONALISMO NAS
NACIÓNS SEN ESTADO É CADA VEZ MÁIS FORTE, E A IRRESPONSABILIDADE
DO PSOE PROPICIA QUE A EXTREMA DEREITA SEXA TERCEIRA FORZA EN
ESPAÑA.

RESULTADOS              Novembro        ABRIL
PSOE                                      120                123
PP                                             88                  66
VOX                                          52                  24
UNIDAS PODEMOS           35                 42
ERC                                           13                   15
CIUDADANOS                      10                  57
JXCAT                                      8                    7
PNV                                           7                    6
EHBILDU                                                         5
MAS PAIS                                                       3
CUP                                                                  2
CC                                                                      2
NA+                                                                   2
BNG                                                                   1
PRC                                                                    1
TERUEL EXISTE                                            1

NÉSTOR REGO, NOVO DEPUTADO DO BNG RUBÉN PÉREZ DE UNIDAS PODEMOS.

GONZALO CABALLERO SX DO PSDEG XUNTO CON ABEL LOSADA E TERESA PORRIT NO MOMENTO DE
EXERCER O SEU DEREITO AO VOTO

Coñécenos¡¡¡Coñécenos¡¡¡

BAR PAZO DE MOS

reportaxe
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BAR JONATHAN, EN BUDIÑO

Un novo comezo para o Real Club
Celta, tras a última derrota en Ba-

laidos diante da Real Sociedade, chegou
a destitución de Escriba, unha sempre
difícil situación para o Club pero a fi-
chaxe de Óscar García pensYou que é un
gran acerto, un adestrador que pese a
ser un novato na Liga, xa foi quen de
conseguir uns bos resultados nos países
que estivo, e o perfil de adestrador que
é cos xogadores que ten no equipo ce-
leste, vai ser quen de sacarlle un gran
rendemento. 

O partido frente o Barcelona foi o
inicio dunha nova etapa e pese a abultada
derrota deixouse ver unha milloría res-
pecto a partidos anteriores e si non fose
polo acerto de Messi a balón parado o

Celta podería ter pelexado o partido ata
o final, pero o equipo xa daba unha
mellor impresión, e onte o equipo con-
firmaba esa millora, conseguido unha
gran victoria no estadio da Cerámica
frente o Villarreal (1-3) primeira victoria
do novo adestrador e primeira victoria
a domicilio do equipo no que vai de
tempada, tres puntos moi importantes
de cara á confianza nos próximos en-
contros. 

Por outra banda, temos o Barcelona
que pese a conseguir unha abultada victoria
frente o Celta e unha sufrida victoria
frente o Leganés (1-2) non é quen de
acabar de convencer, posiblemente es-
teamos na tempada con máis dúbidas dos
últimos anos, o rendimento de Griezmann

sin acabar de arrancar, as lesións tanto
de Messi e Suárez e as suplencias de xo-
gadores coma Busquets ou Rakitic fan
que pese a que estén nos primeiros postos,
estase a discutir a figura de Valverde e
inda que estemos a finales do mes de
Novembro e en boa disposición de poder
gañar todos os títulos , posiblememente
sexa a última campaña de Valverde o
frente do equipo. 

Por outro lado temos o
Real Madrid que esta a pa-
sar por os mellores mo-
mentos no que vai de Liga,
Benzema esta sendo o me-
llor xogador da plantilla,
asumindo o papel de go-
leador, e os descubremento
de Fede Valverde e Rodrygo
sumados a mellora de xo-
gadores coma Luka Modric
ou o esperado Hazard, con-
seguiron darlle a volta as
últimas críticas, o partido

frente o Eibar cunha victoria aplastante
por (0-4) no que foi o mellor partido do
Real Madrid , e o pasado fin de semana
voltou mostrar un gran nivel de xogo
frente a unha boa Real Sociedad por (3-
1), nas próximas semáns veremos se son
capaces de manter a línea ascendente e
o derbi do próximo 18 de Decembro será
un punto de inflexión para os dous gran-
des da Liga.

A ANÁLISE DE PABLO COUÑAGO. A LIGA ESPAÑOLA DE FÚTBOL
EX XOGADOR DO CELTA

“O CELTA COMEZA A VER A LUZ”
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Ti e eu non nos coñeciamos de
nada, de casualidade asistín a unha
charla que impartiches nas Neves
sobre o terror que o réxime fran-
quista exerceu contra as mulleres,
e aínda que saín co corazón enco-
llido pola dureza dos episodios
que mencionaches, paseino moi

ben e apetéceme coñecer o teu tra-
ballo, cóntanos como empezou
todo?

Pois como tantas cousas na vida, foi
por casualidade, eu estudaba políticas
en Santiago.

Caramba, debiches ter moi bos pro-
fesores?

Abofé que si, Beiras, Pedro Puy, Roberto
Blanco Valdés.

Bufff.
Se a expresión vai por este último
dicirche que , como é obvio, Ro-
berto, non ten nada que ver politi-
camente comigo, el é un profesor
excepcional, de feito foi quen dirixiu

o meu TFN, ben pois pronto comecei
a traballar.

Cando remataches políticas supo-
ño?

Non, estaba estudando aínda, combinei
os últimos anos da miña carreira cun
traballo nunha empresa que organizaba
feiras e eventos, e alí coincidín cun

“SE EXISTISE UNHA POLÍTICA DE MEMORIA
HISTÓRICA RIGOROSA, SERÍA IMPOSIBLE
QUE A EXTREMA DEREITA TIVESE OS
DEPUTADOS QUE TEN”

entrevista de Tino LAgo

A medida que van pasando os anos e as experiencias se
acumulan nos camiños da vida de cada persoa, como se
amorean as follas nas inmensas tardes de outono, tendemos
a mirar atrás con maior frecuencia, ás veces poderemos
facelo con dozura e ás veces como expresaba aquel fermoso
verso de Antonio Machado” mi historia, algunos casos que
recordar no quiero”,porque todos temos feridas que
nalgunha ocasión nos deixaron un pouso de amargura. Todas
as persoas precisamos recordar, para sentirnos ben, o
recordo, a posibilidade de ollar para atrás con tenrura
debería ser o último porto seguro, a estación que nos
proporcione acubillo antes de que todo se acabe, pero non
todos os seres humanos poden facelo con naturalidade, a
unha parte da sociedade española, a que estaba vinculada
cos perdedores da guerra civil, roubóuselles ese dereito
humano básico, ocultando ou mal contando o seu
sufrimento, por iso as persoas como Montse Fajardo, que
dedican o mellor da súa vida a darlle voz á quen non a ten,
son das imprescindibles. Foi un pracer coñecela e conversar
con ela, velaí vai o que deu de si a nosa charla.

MONTSE FAJARDO, XORNALISTA ESPECIALISTA EN MEMORIA HISTÓRICA
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xornalista do Faro que nos levaba as
notas de prensa, el, Fernando, dicíame
que a min se me daba ben escribir, e eu
a verdade sempre quixeras ser xornalista.
E nun momento que había un posto no
Faro, en Arousa, xa me chamaron.

De que ano estamos falando?
Comecei no Faro en 1999.

Que facías no Faro?
Política municipal , sucesos e moitas
cousas de memoria histórica.

Como comezou a túa vinculación
coa memoria histórica?

Cando eu era moi nena, a miña avoa
Pepita contábame sempre a historia
dunha veciña que tiña ao fillo agochado
nun falso armario e que outra veciña
delatárao e asasinárono, e eu non en-
tendía como aos asasinos non lles
pasara nada. A min sempre me apaixo-
nou ese tema, eu entendo o xornalismo
como a obriga ética de darlle voz a
quen non a tiña, así teño por costume
situarme sempre no bando dos perde-
dores. Como sabes o ano 2006 foi o
ano da memoria e naquel momento se
fixeron moitos actos en relación con
ese tema, e os da miña zona sempre os
cubría eu.

Esa visión do xornalismo está cerca
da realidade?

Eu creo que depende de cada un de
nós. Teño que dicir que nos 9 anos que
estiven no Faro sempre tiven total li-
berdade para escribir do que quixen.

O 14 de abril é un día importante
para ti verdade Montse?

Si, non recordo se no 2.006 ou ano an-
terior, un colectivo republicano de Vi-
lagarcía conmemoraba ese día e eu fun
cubrir o acto, alí coñecín nunha señora
nunha cadeira de Rodas, ela Carmen
Meaños “A Carrilla” e coñecela marcou
a miña vida. Ela é unha das protagonistas
de MATRIARCAS, ese día contoume
que cando ela tiña 8 anos os falanxistas
conducidos polo veciño da casa de ao
lado foron buscar ao seu pai, e a súa
nai acabou toleando.

Fálanos de Matriarcas?
Ben, pois cando deixei o Faro quedei
cun mono considerable de escribir, e
naquel momento apeteceume facer algo
que non tivese o compoñente temporal
tan breve que ten a prensa e decidinme
polo formato libro que recollera a
historia de varias mulleres da posguerra.
A primeira pinga de Matriarcas púxoa
a miña avoa Pepita, e a segunda Carmen.
Reflicte 10 historias de mulleres que
sufriron a represión franquista ou pa-
deceron a fame da posguerra, das difi-
cultades que temos as mulleres polo
feito de selo.

Matriarcas que supuxo en ti ?
Supuxo que se antes tiña unha posición
decidida ao lado dos vencidos, pois
despois do libro pasou a ser unha posi-
ción militante.

Despois de Matriarcas que?
Pois tiven unha época un tanto de
deserto no que ao terreo laboral se
refire ,incluso cheguei a facer unha re-
vista de fútbol.

Vaia, pois iso si que me sorprende?
Ha ha ha,  non é que me guste o fútbol
especialmente, pero o meu pai estaba
na directiva do AROSA e eu non sirvo
para estar sen facer nada, facía unha
cousa que se chamaba fora de xogo na
que alén do futbolístico trataba distintos
temas cos xogadores..en fin non entendo
nada de fútbol pero foi un tema divertido
e estando alí pois comecei a escribir
UN CESTO DE MAZÁS, e xa me
dediquei ao cen por cen a facer literatura
con perspectiva de xénero, traballando
en distintos programas da DEP e do
Concello de Pontevedra.

Entón podemos descartar que acabes
de columnista no diario marca?

Ha ha ha ha, si, creo que o podemos
descartar.

Onte estiven por Fornelos de Montes,
e resulta que tamén tes unha relación
con ese concello

Alí déronme un premio de xornalismo
que me fixo unha enorme ilusión.

Xa, xa o sei, de feito
onte coñecín de casuali-
dade á persoas que or-
ganiza eses premios

Fíxache, non nos coñe-
ciamos de nada e de sú-
peto comezo a aparecer
en distintos sitios á vez.

Ha ha ha ha, fálame do
artigo co que gañaches
ese premio de xornalis-
mo?

O UNIVERSO DE

CARLOS, ten que ver co autismo.
Álvaro é  un neno ao que eu quero
moito fun ver un festival de nadal,
del, e alí coñecín a Carlos, un neno
que ten autismo. Álvaro que daquela
tiña sete anos, explicoume con tal na-
turalidade o que é o autismo, que foi
unha auténtica lección para min. Meses
despois coñecín a existencia dese pre-
mio, fun ao cole, e descubrín que fóra
desa aula Carlos tiña unhas dificultades
enormes para desenvolver a súa vida
con normalidade.
E agora quero coñecer máis de “Rexas”,
explica en poucos paneis as caracterís-
ticas básicas da represión feminina, re-
colle os casos de 172 mulleres, todas
da provincia de Pontevedra.

Tes a certeza de que pode haber
moitas máis que sufriron algún tipo
de represión?

Si, si ,desde logo que si, primeiro hai
moitas que non entraron en Rexas
por falta de espazo. Asasinadas si

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

986 092 947

Moi felices festas
a todos os nosos
clientes e amigos

Talleres
S. Malvar
Talleres
S. Malvar



que puxemos todas, pero houbo moi-
tísimas que non couberon, e moitas
que padeceron violencia, agresións
sexuais e todo tipo de abusos, que
estou segura que non coñezo. Sería
imposible ter feito REXAS sen as
asociacións de memoria xa existen-
tes.

Ti tes entrevistado a mulleres di-
rectamente afectadas por estes epi-
sodios de terror, non resulta com-
plicado xestionar as emocións?, dígoo
porque eu creo que a min me resul-
taría moi difícil non derrubarme

Si, é duro claro, pero é tan agradecido
que compensa. Aínda que pareza que
a xente que os padeceu non quixera
contar eses espantosos sucesos, na
maioría dos casos están desexando
que lles preguntes por algo que leva
80 anos agochado. Pronto estrearemos
un documental sobre o tema “A Me-
moria Neta” no que as netas describen,

como se transmitiu e ves, nelas, que
as emocións ao respecto do sufrimento
das súas avoas continúan nun punto
de elevadísima intensidade..

A sociedade, refírome os segmentos
non implicados, nin cos perdedores
nin cos vencedores como percibe o
teu traballo?

En liñas xerais moi ben, todos os
seres humanos temos un sentido innato
que nos permite distinguir o xusto do
inxusto, e ata as persoas máis asépticas
cando reciben a información resultan
impactadas e empatizan con quen su-
friu abusos. O problema é que a maior
parte da xente aínda ignora o que
aconteceu, porque unha parte da his-
toria foi silenciada e ou mal contada
equiparando as vítimas cos verdugos.
Se neste país houbese unha política
pública rigorosa de memoria histórica
a extrema dereita non tería os depu-
tados que ten.
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C/ Víctoriano 
Pérez Vidal, 37

Telf: 633 15 28 23

entrevista / reportaxe

Acabamos de comprobar por ca-
sualidade, cando acompañabamos

a unha das estudantes de Xornalismo
da Universidade de Compostela que
está a gravar unha reportaxe sobre o
problema, como se volve a abrir no
Contrasto un dos ramais do camiño
principal para dotar de infraestruturas
de saneamento. É gravísimo que se
estea a acometer esta obra e non hai pa-
labras para dar unha explicación lóxica
á rapaza que fotografiaba a zona. Cal-
quera persoa que vén de fóra non concibe
a falta de seriedade coa que se está a to-
mar o asunto.

É totalmente prioritario descon-
taminar o solo: con todas as cautelas
precisas e seguindo os protocolos
establecidos na materia. Hai que ac-
tuar xa porque isto afecta non só á
saúde da xente que alí vive senón á
calidade medioambiental da zona e
de todas aquelas ás que chegan as
súas augas. Estase a incumplir a le-
galidade vixente por parte de quen
ten a titularidade dos solos: públicos
e privados. Sexan camiños munici-
pais, fincas particulares ou monte
comunal hai que buscar unha solución

dende o público polo ben de todos e
todas. O Concello non dá sinais de
vida no tema do lindano. É moi triste
seguir a agardar pola constitución
dunha comisión para poñerse a tra-
ballar en serio no tema. Hai xa máis
de dous anos que estoupou novamente
esta problemática soterrada coa apa-
rición dun dos moitos verquidos,
neste caso o do Contrasto. Apláudense
todo tipo de iniciativas e reivindica-
cións polo clima e o medioambiente
en xeral pero non se dá un paso.

Acúsase  á Plataforma de tratar de
sementar o pánico e dar unha visión ca-
tastrófica da situación só para atacar ao
goberno municipal. Ao mesmo tempo
a desidia amosada dende a Alcaldía do
Porriño é absoluta.

O único que pretendemos é que o
Concello actúe con responsabilidade
e, insistimos unha vez máis, se poña
ao frente desta problemática.  Esiximos
que se constitúa inmediatamente unha
comisión de coordinación, seguimento
e participación de grupos políticos,
veciñanza e todo tipo de colectivos e
asociacións. Todos e todas somos afec-
tados.

PLATAFORMA
ANTILINDANO DA

LOURIÑA
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" VEN COÑECER Á TÚA NOVA ARAGONTA"

ESTACIÓN DE SERVICIO SALCEDA
Salceda de Caselas

986 349 054

MOS.

A bancada socialista faise
eco das reclamacións por parte
de diversas asociacións do con-
cello, que din ter problemas
para realizar os cursos sub-
vencionados pola administra-
ción local. Son varios os co-
lectivos que lle trasladaron o
PSdeG de Mos as dificultades
que están tendo para sacar
adiante os cursos que ofertan
a veciñanza. Por unha banda,
encóntranse con que os moni-
tores do ano pasado aínda non
cobraron e por outra que sa-
bendo as dificultades de cobro,
son poucos os monitores que
se prestan a dar os cursos en
Mos. Provocando que algúns
colectivos véxanse na obriga

de cambiar os cursos ou incluso
ver a opción de prescindir de
algúns dos cursos por dificul-
tades de encontrar monitores.
Co pleno onde se aprobaron as
contas do 2018 aínda recente
no que a alcaldesa facía gala
da súa boa xestión, Victoria
Alonso di que esta é outra mos-
tra da súa mala e ineficiente

xestión económica e que ben a
demostrar o pouco interese polas
necesidades da veciñanza. En-
gade que estes cursos son vitais
para a participación das e dos
mosenses na vida social do
concello, espera que se lle poña
solución inmediata e que se
restableza o bo funcionamento
destes cursos.    

Denuncian que o Concello non
paga aos monitores de cursos

PORRIÑO.

A infancia de O Porriño par-
ticipou hoxe, a través de dez
alumnos e alumnas de cinco
centros docentes da vila, no VII
Foro de Participación Infantil
de Galicia que se celebrou Par-
lamento Autonómico.

O alumno Francisco Javier
Jiménez Gabarres, foi o orador
elixido pola delegación porriñesa
para intervir no pleno. O rapaz,
alumno do CEIP da Ribeira fa-
lou sobre pobreza. Solicitou
melloras nos comedores esco-
lares, a implantación de me-
diadores sociais para eliminar
o fracaso e absentismo escolar
e a extensión da internet, espe-
cialmente nos núcleos rurais
para igualar o acceso ás novas
tecnoloxías.

A delegación porriñesa que
acudiu hoxe ó Parlamento Ga-
lego estivo formada polos alum-
nos elixidos dos seguintes cen-
tros educativos: Santo Tomás,
Aceesca, Hermanos Quiroga,
CEIP da Ribeira y CEIP de
Atios. Asimesmo integraron a
delegación a concelleira de Edu-
cación, Lourdes Moure, os téc-
nicos da OMiX e tamén un
profesor de cada centro en con-
dición de acompañantes.

O obxectivo desta actividade
promovida por UNICEF é dar
voz a nenos e nenas de distintos
concellos galegos para que logo
do traballo realizado nos seus
Consellos Locais de Participa-
ción Infantil e Adolescente,
aporten o pleno autonómico a
súa visión en varios aspectos.

Porriño participou no VII foro de
participación infantil de Galicia
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PORRIÑO.

A reparación das humidades no ac-
ceso principal ó Pavillón 1 do Polide-
portivo Municipal xa están prácticamente
rematadas. En consecuencia, tamén
pudo reabrirse o ximnasio sito debaixo
que padecía filtracións e permaneceu
pechado ata que consumaron as obras
de reparación do acceso.

David Alonso, concelleiro de De-
portes comprobou hoxe o resultado das
obras realizadas que se financiaron
cunha achega de 41.503 € aportada
pola Deputación de Pontevedra con
cargo ó Plan Concellos 2018/2019. A

reforma foi executada pola firma “Rev-
com Energías Renovables SL”.

O colectivo de persoas inscritas en
ximnasia de mantemento xa voltaron a
utilizar o ximnasio do mesmo xeito
que persoal da Garda Civil que o em-
pregan por convenio co Concello.

Neste local, situado debaixo do acceso,
colocouse unha superficie de espuma
para aillar do parquet que atópase dete-
riorado polas humidades. “En breve mu-
daremos ese solo de parquet o que in-
tentaremos que se faga nun fin de semana
para aminorar molestias ós usuarios”,
manifestou o concelleiro de Deportes.

Reparadas as humidades no acceso
principal ó Pavillón 1 e no ximnasio

PORRIÑO.

Un grupo de mestres composteiros
do Plan Revitaliza da Deputación de
Pontevedra impartiron hoxe ós vecinos
e veciñas asistentes unha charla infor-
mativa sobre a compostaxe, previa a
entrega dos composteiros entre os peti-
cionarios. Os sesenta veciños que soli-
citaron composteiros estaban convocados
este mediodía no Multiusos de Torneiros
Despois da charla informativa, os mestres
explicaron ós asistentes como se realiza
a montaxe dos composteiros que se en-
tregaron embalados e que estaban al-
macenados no Multiusos.

O Concello recibiu 80 composteiros
individuais do Plan Revitaliza para o
seu reparto entre veciños de O Porriño
que os solicitaran para as súas vivendas.
Como quedaron composteiros sen ad-
xudicar e agardase que haxa maior de-
manda, “ avindeira semana abriremos
un novo prazo de solicitudes para pe-
dirllos que prolongaremos ata xaneiro”,
anunciou Sergio Casal, concelleiro de
Medio Ambiente. A solicitude pódese
rechear a solicitude no rexistro do Con-
cello. O desarrollo da compostaxe no
concello de O Porriño e a vinculación
da veciñanza co tratamento e reciclaxe.

O Concello porriñés entrega 60
composteiros individuais

Sábado 30 de novembro 23,00H 
CONCERTO TAITANTOS&PICO

Concertos:
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Acabas de quitar novo disco, e coñe-
céndote como te coñecemos estou seguro
de que estás ilusionadísimo e con moitas
gañas?

Moitas e verdadeiras despois de dous anos
con “cantos da Ialma” reaparecemos con
este “Volver Soñar”.

Que pretendes transmitir con este dis-
co?

O máis profundo e íntimo de min, sintetizado
no propio título, pretendo volver soñar.

Corríxeme se me equivoco Xulio pero
hoxe miráchesme coa camiseta de “Can-
tos da Ialma” e pareceume como se
sentises un pouco de apuro?

Non, todo o contrario fixéchesme sentir
moi orgulloso. 

Ti es un gaiteiro autodidacta, pero creo
que é de xustiza destacar algunhas in-
fluencias importantes como a de Xosé
de Dornelas, ou Pepe cortizo?

Totalmente certo, son xente moi importante
na miña aprendizaxe e formación musical

Na actualidade ti xa tes alumnos, sería
apropiado que te chamásemos: Mes-
tre?

Non eu non diría tanto, eu non me considero
mestre, algún rapaz que lle ensino dende
moi cativo me di mestre pero ben pero eu
considérome un músico.

Ben, eu creo que un pouco mestre si
que es, Incluso chegaches a actuar nun-
ha barca?

Ha ha ha ha, foi algo moi bonito na pre-
sentación dunha copa europea de vela en
Vigo, eu tiña que ir tocando e ao mesmo
tempo baixar da gamela, e, moi ben, foi
xenial. 

Ti es novo Xulio, pero xa cunha tra-
xectoria moi ampla?

Eu teño unha natureza curiosa e inconfor-
mista, adoro aprender, e compartir expe-
riencias con tanta xente e tantas bandas
das que tanto aprendín, foi unha auténtica
delicia.

Non podo deixar de preguntarche pola

túa actuación na nosa gala, nós estamos
agradecidísimos e moi honrados, agardo
que ti o pasaras ben?

Xenial, encantoume, foi un acto moi chulo
e eu estaba moi cómodo e feliz rodeado de
amigos.

Que tal en Brasil?
En Brasil só estiven tres meses pero creo
que si me quedaría alí, o seu dia día é máis
relaxado, como mais doado.... hai unha
rúa na que os artistas actúan, é moi bonito,
realmente marabilloso,logo valoran moito
aos músicos.

A túa profesión é carniceiro non?
Si, eu prefiro a gaita claro, pero o meu tra-
ballo gústame... . 

Dime a señora Helena, unha amiga túa
que che coñece ben, se agardas poder
vivir da túa música?

Esa é unha das miñas ilusións, abofé que
si.

No anterior disco, San Simón ten certa
relevancia, verdade?

O GAITEIRO XULIO LORENZO “ VOLVE A SOÑAR”
“TEÑO UNHA NATUREZA CURIOSA E
INCONFORMISTA, ADORO APRENDER, E
COMPARTIR EXPERIENCIAS COA XENTE”
Ao longo da miña vida,
sempre tiven predilección
pola compañía das
persoas xenerosas, as que
che dan sen pedir, as que
che acompañan sen esixir,
e o noso protagonista da
conversa de hoxe é unha
desas persoas coas que
paga a pena compartir
tempo, tanto pola súa
grande categoría humana
como polo seu
sobresaínte talento como
músico. O gaiteiro
mosense Xulio Lorenzo
ten novo disco e A Nova
Peneira conversou con el.

Deseños - Obras - Mantementos - Regos automáticos - Podas -
Desbroces - Tratamentos fitosanitarios - Traballos forestais
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Si, a última canción, quixen ter un recordo
para Manolo Barros e para todos aqueles
que sufriron a barbarie da represión.

Que opinas en relación coa polémica
do Samaín en San Simón?

Penso que hai certos sitios que deben ser
respectados, e coa Illa de San Simón, que
tanta xente padeceu non se deberían facer
frivolidades, debémosllo á memoria de
todos os que alí sufriron.

Temos próximo concerto?
Si, con moitas sorpresas, unha delas a
Cortizo o meu mestre, o 4 de xaneiro no
multiusos da Xunqueira.. .. e logo tamén
temos unha gravación na Rtvg, no pro-
grama Larpeiros.

Antes falamos do teu último disco, e
agora quixera que nos contes un pouco
máis as súas características máis im-
portantes?

Hai moita xente que lle gusta este disco
di que ten outra luz, supoño que vas evo-
lucionando e parece ser que para mellor.
As fotos foron en Valença un sitio que

me gusta un montón. Gravouse en Vigo
nos estudos Metrópolis, con Fran Álvarez.
Son xente que traballa moi ben, con
moitos artistas importantes como por
exemplo Belém Tajes, Andrés Pena,Marcos
Campo, Margarita Mariño...

Como te denominas ti como músico?
Eu son de confiar na xente por exemplo
si ti es o guitarrista confio no teu bo facer
e na túa profesionalidade, e desa maneira
sentíndonos cómodos mutuamente, ao
meu xuízo, acádanse mellores resultados

As lectoras e lectores que queiran co-
ñecerte mellor como poden profundizar
no teu traballo?

Na miña web xuliolorenzo. Con isto estou
en facebook, instagram.. . todo o mundo
que queira o disco estamos na web en-
cantados de facilitarllo, en inquedanzas
sonoras que nos distribúen, e se queren
unha aperta do músico pois poden ache-
garse á carnicería na praza de abastos de
Redondela.

Moitas grazas Xulio.



SALCEDA

Alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, o
Concelleiro de Vías e Obras, Miguel González,
o Concelleiro de Deportes, Rubén González, e
o arquitecto municipal, Rubén Martín, reuníronse
con representantes da Comunidade de Montes
de Santo Estevo de Budiño, representantes do
equipo de fútbol afeccionado da parroquia e re-
presentantes da Escola de Fútbol Denis Suárez.
A xuntanza serviu para estudiar as condicións
do campo de fútbol de Budiño no proceso de
busca de novas instalacións deportivas que o
Concello ten en marcha, ante o aumento de de-
manda deste tipo de instalacións nos últimos
tempos.

O Concello conta na actualidade con
dous campos de fútbol: o campo municipal da
Gándara, que por ser un campo de herba natural
ten un uso limitado para o correcto mantemento
do céspede, e o campo do Penedo Redondo, de
céspede artificial, construído nos terreos que a
Comunidade de Montes de Parderrubias cedeu
ao Concello por un período de 30 anos. Cos

dous campos dase resposta ás necesidades do
Caselas C. F., as Escolas de Fútbol Denis Suárez
e os equipos de fútbol afeccionado da parroquia
de Parderrubias, ademais de outras solicitudes
puntuais que se producen ao longo do ano.

Sen embargo o rápido incremento das
Escolas Denis Suárez, que acollen xa a 206
nenos e nenas, fai urxente a creación de novos
espazos que garantan a actividade, polo que o

Concello traballa na valoración de diversas
posibilidades, sendo a do campo de Budiño
unha delas, por atoparse a tan só 300
metros do actual campo de fútbol do Pe-
nedo Redondo.

O Concello valora tamén a
creación dun novo campo de fútbol 8 e
unha zona de adestramento de porteiros e
porteiras anexos ao campo do Penedo
Redondo, para o que se está en contacto
coa Comunidade de Montes de Parderru-
bias, estudiando a posibilidade de cesión
de 4.100 m2 que se unirían aos 9.000 m2
cedidos actualmente.

Salceda estudia opcións para novas
instalacións deportivas
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CALLE RAMÓN GONZÁLEZ, 12
O PORRIÑO - 986 337 807

SALCEDA.

25 entidades veñen de asinar
co Concello os convenios de
colaboración deste ano 2019
que lles permitirán percibir as
axudas destinadas a colaborar
na sufragación dos gastos que
as entidades tiveron ao longo
do ano, e que no mes de de-
cembro terán que xustificar ante
o Concello. No acto de sinatura,
a alcaldesa Loli Castiñeira estivo
acompañada dos concelleiros
de cultura e deportes, Alex Ro-
dríguez e Rubén González, e
da concelleira de ensino e be-
nestar social, Gela Ledo.

O Concello destina un total
de 92.051,40 € para estes co-
lectivos, asinando convenios
cos oito centros culturais exis-
tentes no municipio (900 €), os
dous coros (700 €), as catro
asociacións de veciños (400 €),
os entroidos de Barreiro e Feira
(1.600 €), a Asociación de Ami-
gos e Amigas da Música de
Salceda (22.000 €), o CEP Al-
tamira (1.200 €), o IES Pedras
Rubias (2.400 €) e a Asociación
de Xubilados e Pensionistas
(3.000 €). 

No eido deportivo, 22.551,40
€ son para as Escolas Deportivas,
18.000 € para o Caselas C. F.,

4.550 € para os Clubes de Ba-
lonmán e Baloncesto e 400 €
para o Club Ciclista Aragonta.

Os convenios suponen un
importante esforzo financieiro
que o Concello asume consciente
de que na maioría dos casos
supón a supervivencia de moitas
entidades que doutro xeito non
terían capacidade de saír adiante. 

Os convenios pretenden
ofrecer un importante apoio ás
diferentes asociacións, xa que
todas elas realizan unha enorme
actividade ao longo de todo o
ano, que fai que Salceda sexa
coñecida pola multitude de op-
cións de ocio durante os 365
días do ano. Considérase tamén
fundamental o apoio ás activi-
dades dos centros escolares pú-
blicos, que a pesares de non
estar dentro das competencias
dos Concellos reciben tamén
unha aportación municipal.

As subvencións de maior
importe son as que reciben a
Asociación de Amigos e Amigas
da Música, que engloba a Escola
de Música de Salceda así como
a Banda de Música, movendo
en total máis de 400 rapaces de
tódalas idades, e as Escolas De-
portivas, que no seu caso moven
cerca de 500 persoas.

25 Entidades de Salceda
reciben 92.051,40 € do
Concello
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PERSOAS E ACTITUDES
QUE FAN MELLOR Á
HUMANIDADE
O meu nome é Diego Holgado, son un rapaz normal, natural de Sevilla e namorado do Betis, vivo en
Salceda, cun negocio na mesma vila e que teño unha existencia normal.   O 11 de xullo deste ano
cambioume a vida. Ese día sufrín un terrible accidente de coche que case me fixo perdela. A terrible
experiencia ten sen embargo un matiz claro e luminoso pois fíxome coñecer a persoas marabillosas sen
cuxa axuda eu, hoxe, non podería ter escrito estas palabras, pois con toda certeza non estaría vivo. Quero
aproveitar as páxinas de A NOVA PENEIRA para expresar o máis emotivo íntimo, profundo e  inmenso dos
agradecementos, inmenso como o máis inmenso dos océanos a: os primeiros viandantes e ao condutor
que me socorreron, a Suso e a súa compañeira, os sanitarios que primeiro me atenderon, ao corpo de
bombeiros de Porriño, uns profesionais incribles que me liberaron dunha maneira brillante, e todos e
todas os que ían na ambulancia porque me salvaron a vida.
Os meus clientes do mesón Ozores tamén merecen unhas palabras cargadas de afecto, máis que clientes
son xa para min, os meus amigos, xunto coas miñas empregadas Silvia e Lourdes, loitaron cóbado con
cóbado coa miña muller para que o meu negocio seguira adiante, tampouco quero esquecerme de Naty
porque nos deches todo e non pediches nada. Remato cunha aperta solidaria e fraternal para a veciñanza
de Salceda polo seu cariño e solidariedade e coa expresión do meu amor infinito pola miña familia ; a
miña irmá, a miña nai, os meus sogros, a miña muller e as miñas fillas, nada disto sería posible sen eles,
todos sodes persoas que coa vosa xenerosidade facedes mellor á humanidade.

DIEGO HOLGADO, PROPIETARIO DO MESÓN OZORES DE SALCEDA DE CASELAS



SALCEDA.

O Concello de Salceda de Caselas,
a través da Concellaría de Emprego e
Formación que dirixe Verónica Tourón,
está a poñer en marcha un Programa
Integrado de Emprego, para o cal ven
de recibir unha subvención de 250.000
€ por parte da Xunta de Galicia. O plan
acollerá a 100 persoas desempregadas
de sectores diversos: discapacidade,
risco de exclusión social, menores de
30 anos con baixa cualificación e cuali-
ficadas, maiores de 45 anos, persoas
desempregadas perceptoras de prestación,
subsidios por desemprego e RAI, mu-
lleres, etc., presentando un obxectivo

de inserción laboral dun mínimo do
40% das persoas participantes.

As persoas beneficiarias parti-
ciparían nun mínimo de cinco accións
individuais e tres accións de distinta
natureza de xeito activo durante os 12
meses de duración do programa. Ademais
da formación que se agrupa en catro iti-
nerarios formativos: Administración e
atención ao cliente, almacén, produción
industrial e hostalería,  ademais prácticas
en empresas da zona coas que o Concello
establecerá convenios de colaboración
para cumprir co compromiso de inserción
marcado. Para poder acceder ao Pro-
grama, as persoas interesadas deben pertencer a algún dos colectivos men-

cionados, estar inscritas na oficina de
emprego como demandantes de emprego
e estar empadroadas en Salceda de Ca-
selas.

O Concello de Salceda conta
cunhas instalacións idóneas para levar
a cabo este tipo de programas no
Centro de Desenvolvemento Local do
Torrón, onde se establecerá o programa
e as técnicas que atenderán ás 100
persoas participantes, e é alí a onde
deben dirixirse as persoas interesadas
para acceder a toda a información
precisa, podendo facelo tamén por vía

telefónica no 986347864 ou por mail
en xestionemprego@salcedadecase-
las.gal.

Loli Castiñeira, Alcaldesa de
Salceda: “Temos por diante unha moi
boa oportunidade para a nosa veciñanza
en situación de desemprego, que estamos
seguros que será ben aproveitada. Agora
queda moito traballo por diante para
poder levar a cabo o proxecto co mellor
resultado, que será o de insertar no mer-
cado laboral ao maior número de persoas
posible. Con accións coma esta, Salceda
seguirá a ser referente en políticas de
emprego” 

Salceda recibe 250.000 € para
atender a 100 persoas
desempregadas

a louriña
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Como foron os seus inicios no mundo
laboral?

Comecei a traballar con 20 anos na
canteira Marcelino Martińez do Porrinõ.
Daquela non tinãmos informacioń de
nada, a silicose era un tema tabu.́ Sabiámos
que estaba ai ́pero ningueń falaba dela. A
min abriume os ollos unha doutora de
Asepeyo. Aconselloume que deixara o
traballo porque con 39 anos detectoume
a silicose. A mutua nunca ma reconẽceu,
pero ela dix́omo en privado, na suá con-
sulta. Para que ma diagnosticasen tiven
que ir a Oviedo, que e ́onde esta ́o centro
de referencia da enfermidade.

Cando comezou a notar os efectos da
enfermidade?

Traballei en distintas canteiras por todo
o Estado, a uĺtima delas en Veriń. Cando
vinã a casa as fins de semana non saiá de

Urxencias porque se me inflamaban as
viás respiratorias. Tameń tiven que ope-
rarme do nariz. Entoń un med́ico da Se-
guridade Social mandoume a Oviedo e
foi cando me diagnosticaron silicose de
primeiro grao. Penso que fun dos primeiros
de toda a provincia en ser reconẽcido
pola Seguridade Social. Como ademais
padezo unha enfermidade coronaria deŕon-
me a incapacidade parcial, senoń nada.

Habiá maís xente na suá situacioń?
Si, e soúbeno porque moitos companẽiros
vinẽron canda min a pedirme informacioń
para saber como fixera. Porque moitos
deles con silicose de terceiro grao que
antes cobraban 2000 euros quedaron con
400 euros de pensioń. Falamos de xente
que non podiá nin saiŕ a tomar un cafe,́
que non podiá respirar. Moitos eran con-
tratados como falsos autońomos e coti-

zaban o mińimo, e cando se ponĩán en-
fermos botab́anos; logo cando lle daban
a incapacidade non cobraban case nada.

De que xeito lle afectou a doenza?
O que maís te afecta da enfermidade e ́a
nivel psicolox́ico. Tiven que buscarme a
vida noutras profesiońs, sabendo o que
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“MOITOS DOS MEUS COMPAÑEIROS MORREN SEN QUE
QUE LLES DIAGNOSTIQUEN SILICOSE”
J.L.V. son as iniciais dun
traballador galego que pasou
varias décadas como
empregado no sector da pedra,
principalmente en canteiras do
PorriñRo, aínda que tamén en
Ourense e noutras zonas do
Estado. Con 39 anos foille
diagnosticada esta
enfermidade profesional
crónica que en moitas ocasións
provoca outras doenzas aínda
máis graves ou mesmo a morte.
Falamos con el da súa dura
experiencia e da loita que tivo
que emprender para que lle
recoñecesen os seus dereitos.

PRAZA DO CONCELLO 1 - SALCEDA

Moi felices festas
a todos os nosos
clientes e amigos

ENTREVISTA CUN EX TRABALLADOR DO SECTOR DA PEDRA QUE PADECE O SEGUNDO GRAO DESTA ENFERMIDADE
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tinã, e comecei como teleoperador. Ao
estreś do traballo tes que sumarlle a
presioń psicolox́ica de saber que padeces
unha enfermidade crońica. Agora tenõ
diagnosticado segundo grao pero non
me reconẽcen a incapacidade absoluta
a pesar de que tameń tenõ un problema
cardiáco. Cando ma diagnosticaron,
con 39 anos, veńseche o mundo enriba.
Non serves para traballar no que sempre
fixeches e non sabes facer outra cousa.
Agora tenõ que facer deporte conti-
nuamente. Suponõ que por iso non me
queren reconẽcer a incapacidade, porque
tenõ boa capacidade pulmonar xa que
todos estes anos fixen deporte e coi-
deime. Tes que ir co pulmoń na man
para que vexas que estaś fodido.

Cal foi a resposta das mutuas?
A pesar de que eu xa tinã silicose e
seguiá a facer reconẽcementos med́icos
as mutuas nunca ma reconẽceron. Estań
a agardar que tenãs o terceiro grao da
enfermidade e que logo apodrezas. Tra-
ballas ata que vales, despois nada. Pasar
un reconẽcemento med́ico e que non
che detecten a enfermidade tinã que
ser delito. As mutuas tinãn que ser as

que se encargasen de todo (diagnośtico,
tratamento, seguimento do paciente,
etc) xa que se trata dunha enfermidade
profesional. A Xunta ten que obrigalas,
porque todo o gasto ten que asumilo a
Seguridade Social. Estamos a pagar

entre todos/as as consecuencias dunha
enfermidade profesional mentres as
mutuas seguen a enriquecerse.

E a das empresas?
En xeral as empresas portaŕonse bastante
ben a pesar de que as tiven que denunciar
para poder cobrar as indemnizaciońs;
so ́houbo unha que se negou a darme o
certificado dos coeficientes redutores
da idade de xubilacioń polo tempo que
traballei ali.́

En que situacioń se atopa na actua-
lidade?

Agora estou prexubilado co 55% da
pensioń. Vou volver ao Oviedo coa
CIG para ver se me reconẽcen o aumento
da enfermidade. E en febreiro temos o
xuiźo porque tivemos que denunciar
para que me reconẽzan a incapacidade
absoluta. A diá de hoxe aińda me tenẽn
declarado como apto para traballar.

Que foi o maís duro en todos estes
anos?

Sen dub́ida ver desaparecer aos
companẽiros que traballaron ao teu
lado. Outros non morreron pero tiveron
que ser transplantados, padeceron cancro
e pulmoń, etc. Hai xente que con 40

anos xa ten si-
licose de ter-
ceiro grao.
Moitos mo-
rren de cancro
de pulmoń sen
que lles tenãn
diagnosticado
silicose. Hai
m o i t i ś i m a
xente con esta
doenza. Eu
mesmo tenõ
dous familia-

res directos que tameń tenẽn silicose
de segundo grao de traballar nas can-
teiras.

Atopou axuda durante o proceso?
Xa tinã relacioń co sindicato antes de
padecer este problema, pero cando fun
diagnosticado pediń asesoramento e
estanme a axudar con todo. A Seguridade
Social tameń me axudou ao mandarme
a Oviedo para que me reconẽceran a
enfermidade. Cando eu me prexubilei
habiá moitos companẽiros perdidos,
que non sabián o que facer e, como di-
xen, chamab́anme para preguntarme
como fixera eu.

Como e ́ a situacioń nas canteiras
hoxe en diá?

En poucos anos pasouse dun extremo
ao outro: antes non tinãmos nin infor-
macioń nin medidas de proteccioń,
pero na actualidade si que hai. Antes
non tinãmos nin mascarinãs, agora ade-
mais regan con auga, polo que hai
menos po. Hai menos pero aińda hai.
Cando se traballaba con lanza teŕmica,
por exemplo, era unha loucura, non se
miraba nin o que tinãs diante, e as
maq́uinas andaban polo medio. Todo
ese po iá aos pulmońs, e asi ́estamos
moitos de noś.

Que lle parecen iniciativas como as
xornadas de sensibilizacioń da CIG?

Parećenme moi ben porque e ́necesario
concienciar os traballadores/as do sector
e a sociedade en xeral dos efectos desta
enfermidade. Os traballadores/as tenẽn
que tomar medidas de proteccioń e re-
clamar os seus dereito no case de verse
afectados/as e a sociedade ten que saber
que se trata dunha enfermidade profe-
sional da que as mutuas se desentenden
e que pagamos entre todos/as.



Dende a FCM-Vigo sinalan que só
na provincia de Pontevedra hai

diagnosticados maís de 700 casos de
silicose, aińda que en realidade poden
ser moitos maís xa que a enfermidade
pode derivar en cancro de pulmoń ou
noutras patoloxiás moi graves e aos
afectados/as nunca se lles chega a diag-
nosticar a silicose. A maioriá dos doentes
traballan ou traballaban en canteiras,
talleres e serradoiros de pedra, marmo-
reriás ou graveiras.

Na actualidade existen tres graos
da enfermidade: no 1o reconẽćese a in-
capacidade laboral con dereito a pres-
tacioń, pero sempre que na empresa
non exista un posto libre de po. Este
foi un dereito que a CIG conseguiu en
2015 tras anos de reclamaciońs, obri-
gando ao INSS a cambiar o criterio, xa
que ate ́ entoń vinã negando este

reconẽcemento, polo que os afectados/as
se vián obrigados/as a longos procesos
xudiciais.

Con todo, a central segue a demandar
que se conceda a incapacidade total
con prestacioń a quen padeza silicose
de 1o grao, para que non se vise obrigado
a traballar no sector, como sucede en
caso do 2o grao da doenza. Finalmente,
co 3o grao reconẽćese a incapacidade
absoluta, polo que a persoa afectada
pode deixar de traballar.

Ao mesmo tempo, a CIG demanda
que se dote o sur de Pontevedra dun
centro de referencia sobre a silicose
para todo o paiś, “que ben poderiá ubi-
carse nas instalaciońs do ISGGA en
Rande xa que esta ́preparado para esa
funcioń pero nestes momentos atoṕase
infrautilizado”. Isto evitariá que o elevado
nuḿero de afectados/as se vise na obriga

de desprazarse, tal e como sucede agora,
a Oviedo, onde se esta ́o Instituto Na-
cional de Silicosis.

Outra grave problema co que se
atopan os doentes e ́que as mutuas la-
borais nunca reconẽcen a enfermidade,
polo que os afectados/as tenẽn que
acudir a ́Seguridade Social ou o centro
de referencia estatal. Neste senso, na
CIG tenẽn constatado numerosos casos
nos que os traballadores/as son decla-
rados/as aptos para o traballo nos re-
conẽcementos med́icos das empresas
“e tres diás despois levaḿolos a Oviedo
e son diagnosticados/as da enfermi-
dade”.

Polo que os doentes tenẽn que esgotar
o recurso da Seguridade Social, que se
fai cargo de todo o proceso e dos trata-
mento, “polo que ao final nos atopamos
que unha enfermidade profesional que

debera ser responsabilidade das mutuas
teḿola que pagar con cartos pub́licos”.

Segundo denuncian dende a CIG,
por se isto fose pouco, algunhas mutuas
participan tameń dunha estratexia perversa
para evitar responsabilizarse tanto elas
como as empresas. “Sabemos de casos
nos que a mutua, tras detectar a silicose
comunićallo ao empresario, que a ́ suá
vez fala con outro empresario do sector
para que lle ofreza traballo en mellores
condiciońs ao afectado; cando este cambia
de empresa, e estando aińda no periódo
de proba, e ́sometido a un reconẽcemento
med́ico tras o que lle comunican que
padece a doenza, quedando deste xeito
sen traballo e sen dereito a indemnizacioń;
da anterior empresa tampouco cobrara
nada porque fora el quen pedira a conta
para supostamente mellorar as suás con-
diciońs laborais”.
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Mi Dulce Eli - Ponteareas

C/ Castelao 57, bajo

36860 Ponteareas

Mi Dulce Eli - Bakery Vigo

C/ López Mora nº 67, bajo

Infórmate en el 986 182 166

o en nuestra web 

www.midulceeli.com

Diseños personalizados para tu
boda, cumpleaños o evento.

"Especialistas en repostería creativa 100% artesanal

"El equipo de Mi Dulce Eli os desea

ABRIMOS ÁS 19,00 TODOS OS DÍAS AGÁS OS MARTES

Tú lo imaginas,
nosotras lo horneamos

ESTRATEXIA PERVERSA DA QUE PARTICIPAN AS MUTUAS



PONTEAREAS

A concelleira de Vías e Obras,
Chus Garrote, supervisa nestes días
as obras de mellora de beirarrúas
que se están a executar en distintos
puntos do centro urbano con cargo
ao Plan Concellos da Deputación
de Pontevedra.

A través dun procedemento aber-
to simplificado o goberno adxudicou
as obras por unha cuantía de
37.299,15€ (ive incluído).

Esta actuación permitirá a repa-
ración das beirarrúas e mellora dos
accesos aos pasos de peóns nas rúas
Daniel Ojea, Mestres, Mimosas,
Orotava e  Virxe da Luz.

Para mellorar o tránsito e a se-
guridade dos peóns, estanse a exe-
cutar obras de substitución de todo

o pavimento en máis de 600 metros
cadrados. Para este traballo houbo
que levantar, demoler e retirar as
baldosas deterioradas, sobre todo
polo dano das raíces das árbores e
proceder ao destoconado para a
posterior pavimentación con baldosa
hidráulica con base de formigón.

Ademais, tamén se procedeu a

repor algúns bordillos e se mellorou
a accesibilidade ás garaxes e pasos
de peóns. Chus Garrote engade que
estas obras de reparación, enmar-
cadas no plan anual de mantemento
de beirarrúas, melloran tamén a ac-
cesibilidade para as persoas con
mobilidade reducida contemplando
os rebaixes e medidas precisas.

o condado
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Obras de mellora de beirarrúas en cinco rúas do
centro urbano
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PONTEAREAS.

A tenenta de alcalde e concelleira de
Ensino Cristina Fernández e o concelleiro
de   Mocidade Miguel Bouzó acompa-
ñaron ao alumnado de Ponteareas que
participou no VII Foro Infantil UNICEF-
Parlamento de Galicia, celebrado no
Salón de Plenos da Cámara galega coa
intervención de representantes dos con-
sellos locais de participación infantil e
adolescente de Redondela, Castrelo de
Miño, Ourense, O Barco de Valdeorras,
Cabanas, Porriño, Teo e Moeche, ademais
do noso. Tamén participaron a presidenta
de UNICEF-Comité Galicia, Myriam
Garabito; e a directora xeral de Familia,
Infancia e Dinamización Demográfica
da Xunta, Amparo González sendo rebi-
cidos polo vicepresidente do Parlamento
de Galicia, Diego Calvo.

Este ano se celebra o 30 aniversario
da Convención sobre os dereitos do neno,
un tratado internacional que “supuxo, en

si mesmo, un paso de xigante”, e que
cómpre protexer e impulsar.

Ponteareas foi representada por 15
alumnas e alumnos do noso concello da
infancia e da mocidade, 9 nos escanos e
6 entre o público asumindo o papel de
portavoz de Ponteareas Vera Alonso do
IES Val do Tea que  falou da importancia
de poder exercer o dereito á participación
recollido dende hai 30 anos .

“Por iso son tan importantes os pro-
cesos de participación postos en marcha
nos nosos concellos, porque serven, igual
que o traballo de preparación que fixemos
para o día de hoxe, para visibilizar as
problemáticas e as necesidades reais que
ten a infancia e a  adolescencia ...”

No Parlamento o alumnado falou de
participación, de educación, de cambio
climático, da probreza e de protección
sendo, xunto ao tema presentado por
Ponteareas, os asuntos que máis preocupan
á mocidade. 

A mocidade pontareán participou no
Unicef_VII Foro Parlamento de Galicia 

Anakos café bar
Rúa costa ambulatorio, 10 - Ponteareas

MOI FELICES FESTAS A
TODOS OS NOSOS
CLIENTES E AMIGOS
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PONTEAREAS.

Logo de pechar as súas portas
durante uns meses para a reali-
zación das obras de mellora de
eficiencia enerxética o Museo
Municipal de Ponteareas volve
abrir ao público con importantes
novidades. En colaboración coa
Concellería de Vías e Obras que
dirixe Chus Garrote executáronse
obras en todo o edificio enmar-
cadas na estratexia de futuro
“Ponteareas, Hábitat Saudable”. 

O concelleiro de Cultura,
Fernando Groba, convida a toda
a cidadanía a desfrutar do día
de reapertura no que o arqueó-
logo Alberte Reboreda ofrecerá

unha breve charla de presentación
e xunto a Gonzalo Fernández, o
historiador municipal, ofrecer
unha visita guiada a todos os
presentes. 

A recente doazón de dife-
rentes restos arqueolóxicos ato-
pados de xeito accidental nas
inmediacións do Castro da Croa,
en Ribadetea, son unha das no-
vidades.  Varios restos de tégulas
romanas, un elemento lítico,
probablemente un machacador
e un resto dun dolium pasan a
formar parte da historia de Pon-
teareas. Todas estas pezas foron
cotexadas polo arqueólogo da
Deputación, Rafael Rodríguez.

Ademais, nesta nova etapa
os e as visitantes poderán gozar
con innovadoras e imaxinativas
obras da serie creadores pon-
teareáns, concretamente de Au-
rora Quinteiro que retratou a
Alfonso Pexegueiro e Alfonso
Quinteiro e Silverio Rivas.

O Museo Municipal de
Ponteareas está situado nas
dependencias dunha antiga fá-
brica de curtidos. A nivel ex-
positivo, articúlase de maneira
cronolóxica en grandes varios
apartados: Ponteareas e co-
marca desde a época paleolítica
á romanización, onde se reco-
llen principalmente materiais

procedentes do xacemento ar-
queolóxico do Castro de Troña
pertencente á cultura galaico-
romana. Destacan tamén nesta
área o petróglifo de Chan de
Gándara e unha pequena co-
leccións de bronces de datación
romana do Coto de Altamira -
Taboexa (As Neves) coa figura
dun togado. Da época medieval

sobresae unha pila bautismal
de notables proporcións, ben
conservada e que pertence ao
estilo románico.A parte de his-
toria contemporánea está de-
dicada fundamentalmente ás
importantes figuras nadas en
Ponteareas, que se distinguiron
en distintos ámbitos da vida
política, social e cultural. 

Descubrir as novidades do Museo
Municipal no día da súa reapertura 

AVDA DE GALICIA Nº 8 - PONTEAREAS

Rúa Redondela Nº 1 Baixo - Ponteareas

JOSÉ LUIS TEIXEIRA RODRÍGUEZ
DELEGADO

BODEGÓN DE NATI
"COCIDO GALEGO TODOS OS VENRES"

Lamazares, 1 - Ponteareas



PONTEAREAS

Un premio distinguíu por
vez primeira na historia de Pon-
teareas o emprego da lingua ga-
lega no ámbito comercial e em-
presarial, con este xesto o go-
berno ponteareán quere non só
promover o uso da lingua galega
se non tamén recoñecer publi-
camente a contribución ao au-
mento e mellora do uso social
do galego desde este sector. 

Con este obxectivo naceu o
premio “Ponteareas, Lingua e
empresa” que entregou os ga-
lardóns deseñados en exclusiva
para este evento polo escultor
ponteareán Silverio Rivas. Unha
obra en aceiro inoxidable inspi-
rada nunha porta aberta, elemento
máxico e protector presente en
tódalas culturas ancestrais e mi-
tolóxicas segundo explica o pro-

pio autor. “A porta simboliza o
paso a un nivel superior. Se a
porta é o inicio, al lingua é o
modo de facer a viaxe, o vehículo
que nos permite acadar novos
horizontes e conectar mundos
diversos”, manifestou Silverio
Rivas.

A concellería de Promoción
Económica, que dirixe Eva Gil,
e a concellería de Lingua, que
dirixe Fernando Groba, acom-
pañados do alcalde Xosé Re-
presas e dos membros do xurado
entregaron os diplomas as tres
empresas gañadoras que no de-
sempeño da súa actividade diaria
elexiron a lingua galega para se
comunicar tanto interna como
externamente e que mesmo con-
seguiron marcar fitos históricos.
Industrias Cárnicas Fontefría,
DIE gabinete técnico e Máis

Vida son as tres empresas que
recibiron da man de Silverio
Rivas o galardón e o diploma
da man dos membros do xurado
composto por Inma Viejo Gó-
mez, en representación de BA-
NASTRA, Carme Pérez Vaquero
da Fundación Lois Peña Novo
e Xosé González Martínez, pre-
sidente do  Foro Enrique Peina-
dor . Pola súa aposta e longa
traxetoria no uso da lingua galega
ao longo de décadas etiquetando
os seus produtos en galego, le-
vando o idioma galego ás gran-
des superficies e áreas de distri-
bución tanto en Galicia como
fóra dela, emitindo tíckets de
compra en galego, na rotulación
estática das tendas e na publici-
dade móbil dos seus vehículos
de reparto, foi recoñecida In-
dustrias Cárnicas Fontefría.  O

xurado salienta a importancia
que estas actitudes teñen para o
prestixio social da nosa lingua
no ámbito socioeconómico xa
que achega a lingua aos consu-
midores e consumidoras e pro-
voca unha receptividade favo-
rable ao seu uso na sociedade. 

Marcando un fito histórico
Polo uso continuado e ex-

clusivo da lingua galega na súa
actividade profesional o xurado
destacou ao gabinete técnico
DIE que ademais destaca pola
repercusión que ten sobre a crea-

ción dun corpus lingüístico de
documentos técnicos en galego
presentados perante organismos
como o rexistro da propiedade
ou notarías, que favorece que
os usuarios e usuarias teñan a
posibilidade de ter documentadas
as súas propiedades en galego.

Na categoría de incorporación
recente ao uso da lingua galega
foi premiado Máis Vida pola
súa contribución a visibilizar o
galego dentro do eido da saúde,
axundando a gañar novos espa-
zos de uso para a lingua galega.
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Ponteareas destaca ás empresas que
naceron e medraron na lingua nai

FONROUGE

PICOTO S/N - PONTEAREAS

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

Mecánica
Electricidade

Chapa
Pintura

AUTOS MARIÑO

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. REPARAMOS TINAS PARA VENDIMIA

DESPUÉS

ANTES
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PONTEAREAS.

O Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia (TSXG) desestimou o
recurso aos orzamentos de 2016
interposto pola portavoz do Par-
tido Popular, Belén Villar, e con-
denou ao PP ao pago das custas.

O Partido Popular solicitaba
da xustiza a nulidade dos orza-
mentos alegando que non se res-
pectaran os dereitos da oposición
na súa tramitación e que se co-
meteran supostas irregularidades
nas previsións dos gastos.

A sentenza do TSXG rexeita
todos os argumentos de Villar e
do PP, considera que non se vul-

nerou o dereito de participación
dos grupos da oposición ao dispor
de toda a información e considera
que no orzamento estaban “con-
templadas as medidas precisas
para cumprir a regra de gasto”.

O Alcalde Xosé Represas amo-
souse satisfeito pola decisión xu-
dicial “que avala a forma de
actuar do goberno municipal na
elaboración dos presupostos” e
pon de manifesto “que o PP utiliza
de forma abusiva e fraudulenta a
xustiza con fins políticos”. O al-
calde sinalou que “o PP se equi-
voca cando pretende conseguir
nos xulgados o que non consigue

nas urnas. E agora, afortunada-
mente, pagarán cos seus cartos o
gasto que lle ocasionaron ao Con-
cello coa súa demanda infundada”.
Represas considerou “lamentábel
que Villar pretendera xudicial-
mente deixar a Ponteareas sen
presuposto cando ela durante catro
anos como concelleira de Facenda
foi incapaz da aprobar nin un só
orzamento”. O Alcalde animou a
Villar e ao PP a “facer política
construtiva, con propostas que
sexan positivas para Ponteareas,
en lugar de tentar entorpecer a
acción do goberno nos xulga-
dos”.

O Tribunal Superior de Xustiza desestima o recurso
do PP contra os orzamentos de Ponteareas de 2016

RÚA REDONDELA Nº1 
PONTEAREAS

Planta superior Plaza de
Abastos de Ponteareas
886 099 357
600 043 274
www.alpuntoponteareas.es

"Comida caseira,
saudable,
vexetariana e para
levar"

Ctra. Ribadetea - Nave 1 - Ponteareas
654 424 722 - 686 999 969
talleresnoy@yahoo.es
www.talleresnoy.es

Ctra. Ribadetea - Nave 1 - Ponteareas
654 424 722 - 686 999 969
talleresnoy@yahoo.es
www.talleresnoy.esMOI FELICES FESTAS A TODOS OS NOSOS

O TEU
XORNAL

EN GALEGO
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PONTEAREAS.

O Alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas, xunto ao con-
celleiro de Mobilidade e Trá-
fico, Roberto Mera, e a con-
celleira de Vías e Obras, Chus
Garrote, mantiveron unha
reunión co Subdirector Xeral
de Mobilidade da Xunta de
Galicia, Juan Vidal.

Na reunión avanzouse na
negociación para acadar un
acordo entre ambas as dúas
administracións relativo ás
melloras a acometer na Es-
tación de Autobuses da lo-
calidade así como a cesión
da súa xestión ao Concello.

O concelleiro de Mobi-

lidade, Roberto Mera, amo-
souse satisfeito co encontro
e cos avances na negociación
“para acadar un acordo que
agardamos pechar en breve
e que suporá realizar im-
portantes melloras no edificio
e nas instalacións e poñer
fin á situación de provisio-
nalidade na que se atopa a
xestión da Estación de Au-
tobuses desde o ano 2011”.
Nese ano expirou o contrato
entre Concello e Xunta xe-
nérandose unha situación de
interinidade, tras quedar de-
serta a concesión do servizo
por varias veces, o que de-
rivou nun certo empiora-

mento das instalacións e do
servizo que agora se poderá
resolver de forma definitiva
e duradeira.

O proxecto no que están
traballando a Xunta e o Con-
cello contempla tamén as ac-
tuacións técnicas propostas
no seu día polo goberno local,
consistentes na remodelación
interior do edificio, para que
unha parte importante deste
e das instalacións poda ser
aproveitado e utilizado para
usos e servizos municipais.

O acordo de confinacia-
mento entre as dúas admi-
nistracións tamén dará res-
posta ás pretensións econó-

micas do Concello, quen nos
últimos anos esixía da Xunta
a compensación dos gastos
realizados na Estación de Au-
tobuses, desde a finalización
do contrato en 2011.

O edil de Mobilidade si-
nalou que o acordo conlevará
un investimento estimado en
240.000 euros e que será
compartido por parte da Xun-
ta e do Concello “nun exem-
plo de cooperación institu-
cional e entendemento que
redundará en beneficio de
Ponteareas e, especialmente,
dos usuarios do transporte
público na localidade”, sina-
lou Mera.

Concello e Xunta avanzan no acordo para a
xestión da Estación de Autobuses

PONTEAREAS.

O Pleno do Concello de Ponteareas
deu un novo paso na tramitación da apro-
bación definitiva do PXOM ao aprobar,
cos votos en contra de PP e ACIP, os do-
cumentos solicitados pola Xunta de Ga-
licia.

Deste xeito o goberno dá resposta á
Dirección Xeral de Urbanismo, quen de-
tectara varios erros materiais e a ausencia
dalgúns documentos que debían subsanarse
mediante a intervención do Pleno. 

O Alcalde sinalou que o acordo do
Pleno “é un acto de trámite, unha cuestión
administrativa que nada cambia respecto
ao aprobado en agosto e o importante é
que a Xunta está avanzando xa para apro-
bar definitivamente o PXOM no prazo

O Pleno aproba os
documentos do
PXOM solicitados

MOI FELICES FESTAS A TODOS OS NOSOS CLIENTES E AMIGOS

PONTEAREAS - TELF.: 647 271 448
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“ OS POEMAS DE MAR MIGUEZ”

Dicen de aquel que canta,
Que aprende das sereas que cantan no mar,

Que non deixan apagar as voces
Que non perden o afán de cantar.

Que alá onde vaiamos
Sexamos trobadores de amor e de beleza

Que caian acordes no tempo
Como cae a auga na fervenza. 

Que digan de aqueles que cantan
Ahí os van colleitando momentos!!

Que non morra nunca a música
Nin os beizos que cantan contentos.

Mais amor e menos medo.

MOI FELICES FESTAS A TODOS OS NOSOS CLIENTES E AMIGOS

dosigal@dosigal.com

O PESO, 22 - AREAS - PONTEAREAS

ASADOR
O BRASEIRO

AVENIDA DE 
GALICIA, 25
PONTEAREAS

Fervesme no pensamento
Fervesme no pensamento, 

muller de área, 
muller de agua,

levote amarradiña no peito,
A beira do anxo que te garda.

Fervesme no pensamento
Nas miñas mañans e na túa calma,

Brincanche os versos nos ollos
Cantas ti e o mundo cala.

Elevanse ollos o ceo
Buscando soles que non caian,

Veñen amenceres novos 
A construir o que outro alaga.

Fervesme no pensamento,
Campando libre 
As túas anchas,

Fervesme no pensamento
Muler de área, 
Muller de auga.



PONTEAREAS.

Promover a implementación
dos Obxectivos de Desenvol-
vemento Sostible no eido local
é a finalidade do ‘Intercambio
Galicia-Portugal: os municipios
a prol dos ODS’ que se desen-
volven en Ponteareas para logo
viaxar a cinco vilas galegas.

Seguindo a liña de traballo
da estratexia “Ponteareas, Há-
bitat Saudable”, técnicos e con-
celleiros do concello recibirón
á delegación da cidade portu-
guesa de Amadora para coñecer
exemplos de boas prácticas no
marco da Axenda 2030 fixada
pola ONU. O Fondo Galego

de Cooperación e Solidariedade
organiza os encontros, co fi-
nanciamento da Dirección Xeral
de Relacións Exteriores e coa
UE da Xunta de Galicia.

Os Intercambios Galicia-
Portugal arrincaron hoxe en
Ponteareas e rematarán o 5 de
decembro en Verín, cunha du-
ración de 2 días en cada con-
cello, onde as sesións estarán
dinamizadas por persoal espe-
cializado da ONGD lisboeta
Instituto Marquês de Valle Flôr.
Ademais de presentar o perfil
de cada municipio, o galego e
o portugués, e de revisar os
Obxectivos de Desenvolvemen-

to Sostible, as xornadas de tra-
ballo permitirán profundar nas
fases para a localización dos
ODS, é dicir, para integralos
nas políticas públicas locais.
Sensibilización, adaptación, im-
plementación e monitorización
son as catro fases deste proceso,
que permitirá definir as estra-
texias para que cada concello
contribúa a facer realidade a
Axenda 2030.

Nesta primeira xornada Pon-
teareas coñeceu as estratexias
da cidade portuguesa ubicada
na contorna de Lisboa e con
máis de 175.000 habitantes de
160 nacionalidades distintas. 

Ponteareas pola súa banda
detallou e exemplificou con
obras, servizos e proxectos cada
un dos obxectivos de desenvol-
vemento sostible no que traballa.
A redución das emisións de
CO2, a protección do medio na-
tural, a integración social, a pro-
moción do emprego, a humani-
zación das cidades ou o ache-

gamento ás TICS quedaron ma-
terializadas nos proxectos que
promoven os desprazamentos a
pé como o Camiño Escolar, nas
humanizacións das rúas, na re-
forma das vivendas dos mestres
para emerxencia social, nos pun-
tos wifi que se están a instalar
nas parroquias, nas obras de efi-
ciencia enerxética nos edificios.
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“A SÚA
AXENCIA NO
CONDADO”
E-MAIL: MARPI@MARPI.ES

WWW.MARPI.ES

PAULO
CARBA-
LLIDO
Av. Rosalia
de Castro, 2
Ponteareas

Ponteareas traballa xa no cumprimento
dos obxectivos de desenvolvemento
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opinión

No medio do balbordo desatado no
Estado español trala exhumación do

ditador Francisco Franco, hai unha palabra
que destaca entre as demais pola fre-
cuencia coa que se alude a ela e a dispa-
ridade ideolóxica das voces que a pro-
nuncian: RECONCILIACIÓN, que segundo
a Real Academia Galega é “a acción e
efecto de reconciliar ou de reconciliarse”,
que a súa vez, e segundo a mesma fonte
é “facer que deixe de haber calquera tipo
de inimizade entre dúas ou máis persoas
que antes eran amigas”. Chegados a este
punto, non queda máis que preguntarse
quén ou qué ten que reconciliarse nesta
cuestión, pois son moitos os partidos po-
líticos, dende o PSOE a VOX, pasando

polo PP, os que din, por exemplo, que o
Val dos Caídos ten que se converter nun
lugar de reconciliación, e aos que non
acreditamos nese palabro aplicado a este
contexto non dubidan en tildarnos de
vingativos.

Pois ben, a reconciliación non é po-
sible. Non é posible a reconciliación cunha
ideoloxía asasina e brutal como é o fas-
cismo. Co fascismo un non se reconcilia,
combate e loita porque, ademáis, os fas-
cistas non queren reconciliarse con nin-
guén xa que ese termo non entra no seu
código ideolóxico. Estamos fartos de
asistir a discursos cargados de odio dos
novos ou non tan novos fascistas españois
nos que non se aprecia nin un mínimo

desa tan cacarexada reconciliación, así
que… de qué estamos a falar?

Pero aínda podemos ir máis alá, pois
non sería ofensivo e humillante recon-
ciliarse en nome de quen xa non está e
foi asasinado, torturado, exiliado ou re-
presaliado de calquera outra forma polo
réxime de Franco? Non sería esta re-
conciliación no seu nome un insulto á
súa memoria? Eu estou convencido de
que sí. 

O Val dos Caídos non pode ser, en
modo algún, un monumento á reconci-
liación, senón un memorial que faga
xustiza ás vítimas do fascismo. Esa é a
palabra que debemos usar sen temor a
ser mal chamados vingativos, pois si hai
algo que está nas antípodas da vinganza
iso é a xustiza, non a humillante recon-
ciliación.

Reconciliación
LUCAS SUÁREZ PIÑEIRO
Graduado en Xeografía e Historia, Responsable Local do BNG en Salvaterra de Miño

N120 - Barral (al lado Renault Rodosa)
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Comezamos dándoche os pa-
rabéns pola recuperación da
representación do teu partido
no parlamento do estado

Moitas grazas, a verdade é que
estou moi satisfeito porque tal
cantidade de galegas e galegos
confiasen na alternativa do na-

cionalismo galego, e teño a cer-
teza de que o traballo de Néstor
Rego no parlamento do estado
será brillante en cantidade e en
calidade e fará que isto só sexa
o principio.

Cales son as necesidades máis
urxentes do teu pobo?

Somos un pobo moi pequeno,
pero cun patrimonio de enorme
riqueza, que está nun grave pe-
rigo pola desidia e pola incom-
petencia do goberno municipal.
Por outra banda non somos alleos
a un dos principais problemas
de Galiza, que é o despoboa-

CÉSAR GIL BERNÁRDEZ, VOCEIRO DO BNG EN MONDARIZ BALNEARIO

“COMPROMÉTOME A LOITAR SEN CUARTEL CONTRA A APATÍA E A
DESIDIA DO GOBERNO DO NOSO POBO, PRESENTANDO
PROPOSTAS SERIAS E SOLVENTES PARA MELLORAR A VIDA DOS
NOSOS VECIÑOS E VECIÑAS”

César Gil é o voceiro do BNG en Mondariz
Balneario, o concello máis pequeno de Galicia, e
non é alcalde por 2 votos. Este concello ten un
censo un tanto peculiar, pois seica hai unha
porcentaxe significativa de persoas censadas alí,
que non aparecen nunca polo concello, pero
increiblemente a votar parece que si que veñen.
Non me cabe dúbida algunha de que César, máis
cedo que tarde será alcalde do seu pobo, e cando
o sexa, ás veces acertará e as veces non, peros sei
que sempre se tomará moi en serio a súa
responsabilidade e sempre tomará a política
como un medio para mellorar a vida das persoas
e non como un medio de vida para el mesmo.

CORRELO S/N - ARCOS - PONTEAREAS - 986 290 313
www.carsatrucksmotor.com  carsatmsl@gmail.com
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BAR LA PALMA
En Leirado - Salvaterra

mento do rural, pola carencia de al-
ternativas laborais e de ocio que per-
mitan desenvolver unha vida digna.

Que pasa coa fonte de Troncoso?
O noso pobo naceu nesa fonte, creceu
arredor desa fonte é a historia máis
profunda e íntima de todas e todos
nós e agora mesmo está a caer. E
ninguén se quere facer cargo. O con-
cello non quere expropiala e proceder
á súa rehabilitación.

A fiscalía tomou cartas no asunto,
non?

Si, porque un ben como ese debe ser
conservado e coidado por lei. E malia
que o seu propietario é privado a ad-
ministración municipal do PP exerce
unha desidia intolerable, porque de-
bera facerse cargo da súa xestión, e
rehabilitala de contado, o contrario
é unha auténtica irresponsabilidade.

Ao día seguinte das eleccións muni-
cipais, que perdestes por dous votos,
comía eu nun restaurante do teu
pobo e comentáronme que o día dos
comicios, un grupo de persoas de

Madrid departían felices
e contentos nese mesmo
local e ante a pregunta
do camareiro “como vós
por aquí hoxe”? contes-
taron “ ejke nos llamaron
para venir a votar porque
la cosa está jodida”...que
me dis?
Créomo perfectamente. O
noso censo está completa-
mente inflado. Aquí hai
moitas persoas que son pro-
pietarias de vivendas, fun-

damentalmente de Madrid, que non
veñen en todo o ano, pero a votar si.
Nós a esa xente non chegamos, pero
o alcalde si. De feito temos constancia
de que boa parte dos seus esforzos
se dirixiron a captar eses votos.

É certo que nos apartamentos do
antigo balneario están censadas máis
persoas que apartamentos hai?

Si, e tamén hai persoas censadas no
hotel.E ao final a xente que ven de
fóra a votar non lle interesa o que
pasa aquí,k nin os nosos problemas
nin as nosas necesidades, só están
censados aquí para pagar menos im-
postos que en Madrid.

Cantas persoas estades censadas en
Mondariz Balneario?

Arredor de 700.
E iso é real?

O que vive aquí iso non o cre ninguén.
En Balneario vivimos 350/ 400 per-
soas como moito. Os procesos elec-
torais son moi interesantes porque
non paras de coñecer xente, parece
moi gracioso pero é dramático.Fíxate
chegamos a ter ata 5 sorteos electorais

para facer a mesa, porque a maioría
da xente non vive aquí, e se lle toca
saír é imposible localizala para co-
municarllo.

Que alternativas ofrece o goberno
municipal para atraer xente a vivir
ao pobo?

Ningunha en absoluto.
Acaba de aprobar o concello os or-
zamentos, como os valora o BNG?

Valorámolos moi negativamente. O
turismo é un dos eixos da nosa eco-
nomía e nalgo tan importante para
nós só se orzamentan 3.000€ para
subministración e posibles arranxos
da praza de abastos. En deporte 0€,
en cultura alén do soldo da persoa
que traballa na biblioteca 0€.O único
positivo é que por fin conseguimos
que o concello subvencionase o plan
madruga, e cando lle preguntas no
pleno aos representantes do PP, as
respostas son para quedar abraiado,
revelan un descoñecemento e unha
desidia superlativo, fíxenlle arredor
de 20 preguntas, e non me souberon
responder a ningunha.
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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

CAFETERIA 
LA PARADA 24h
DESAYUNOS - MENU DE DIA -
CENAS - BOCADILLOS Y PLATOS
COMBINADOS - COMIDA Y
POSTRES PARA LLEVAR -
TERRAZA - PARQUE INFANTIL -
APARCAMIENTO CLIENTES

ASESORÍA TERRA

RÚA MARQUÉS DE VIANA Nº 9 BAIXO. SALVATERRA

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

SALVATERRA.

Rematadas as obras  de mellora de
camiños municipais en Lourido, Fornelos
e Meder,  financiadas con cargo á sub-
vención concedida pola Axencia Galega
de Desenvolvemento Rural da Conse-
llería de Medio Rural ao abeiro do Plan
de mellora de camiños municipais 2019-
2020 e achega municipal con cargo ó
orzamento do Concello, por un total de
64.603,11 euros.

A execución desta obra viu motivada
pola  necesidade de mellora destes ca-
miños municipais, o primeiro deles atra-
vesa 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. En ambos ca-
miños o firme  estaba en mal estado,
motivo polo cal se executou a mellora
dos mesmos. 

Rematan as obras de mellora en
Lourido, Fornelos e Meder

SALVATERRA.

Un ano máis o Concello de Salvaterra
en colaboración co IES  de Salvaterra or-
ganiza unha xornada de concienciación
sobre a Violencia de Xénero.

Dende o Departamento de Servicios
Sociais levamos anos traballando na con-
cienciación e educación dun espazo libre
de violencias a través de diversos pro-
gramas de actuación enfocados sobre

todo á xente moza. Un ano máis levarase
a cabo o concurso de slogans contra a
violencia de xénero, de onde saíra o
slogan gañador e co cal elaborarase toda
a campaña de difusión que realizará o
Concello neste eido. Os premios e o
slogan gañador daranse a coñecer o pró-
ximo 25 de novembro nun acto no Salón
de Plenos do Concello de Salvaterra de
Miñ.

Salvaterra en Negro, Salvaterra en
loita contra a Violencia de Xénero
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AS NEVES.

A comisaria da exposición, a xornalista
de Vilagarcía Montse  Fajardo realizou
un traballo brillante, amosando as dife-
rentes formas de terror que padeceron as
mulleres a mans do nacional catolicismo
franquista. Elas non só sufriron  asasinatos,
torturas e humillacións cando tiñan algún

tipo de compromiso político ou social,
tiveron que soportar, en moitas ocasións,
o engadido da violencia sexual, e incluso
padecer terribles episodios de abusos por
seren parellas, nais, irmás ou simplemente
por ter algún tipo de vinculación afectiva
con homes que eran considerados inimigos
polos representantes do réxime de terror

e escuridade que arrasou coa luz da ilus-
tración da II República. Só nos queda
parabenizar a Montse,e a o Instituto Pazo
da Mercé D’AS NEVES por ter organi-
zado un acto imprescindible para que o
terror franquista nunca se esqueza, para
que sempre estea presente na alma das
persoas das novas xeracións e para que
nunca volva suceder nada semellante

A exposición da Deputación, que re-
colle as historias de 172 mulleres repre-
saliadas, inclúe tamén á veciña da zona
Cándida Castro

Para que contara o agocho do home,
os golpistas foron buscar a Cándida
Castro Araújo á finca na que regaba o
millo e, descalza, levárona detida ao
cuartel. Ela lles dixo que el marchara
ao Brasil e non soubera máis, pero o
certo é que Eduardo Rodríguez Gil cru-
zara a fronteira con Portugal. Algunhas

noites volvía de regreso ás Neves e tra-
ballaba na leira para axudar a Cándida
a sacar a casa adiante, pero nunca se
achegaba a ela para que non os descu-
briran. Co tempo, fixéronlle un agocho
na casa da súa nai, Josefa a Castellana,

A mostra ‘Rexas, mulleres baixo o terror franquista’ chega As Neves 

En As Neves

MONTSE FAJARDO, COMISARIA DA EXPOSICIÓN
E XOSÉ ABILLEIRA DIRECTOR DO IES DAS NEVES



e dixéronlle á súa filla, Carmiña, que
aínda era pequena, que lle chamara
avó, para que non se lle escapase que
tiñan agochado ao seu pai. Nunca máis
foi quen de chamarlle así, nin de falar
sen murmurar. 

A veciña das Neves, Cándida Castro
é unha das 172 mulleres recollidas na
exposición  ‘Rexas, mulleres baixo o
terror franquista’ da Deputación, do de-
partamento de Memoria Histórica que
dirixe María Ortega. A súa historia foi
contada hoxe ao alumnado do IES Pazo
da Mercé con motivo da inauguración
da mostra nas súas dependencias, onde
permanecerá toda a semana. Castro é
una das oito mulleres que nela repre-
sentan ás “sobreviventes”, mulleres de
fuxidos, de asasinados, de presos, que
viron como a súa vida quedaba truncada
pola represión sobre os homes e que se
viron obrigadas a convivir cos respon-
sábeis, que en moitos casos as sometían

a continuos rexistros, depuracións ou
abusos. 

Con elas, na mostra tamén se fala
das mulleres asasinadas na provincia de
Pontevedra, das que ficaron presas por
parentesco ou po mor da súa ideoloxía e
a súa militancia en agrupacións políticas
e  sindicais. Fálase das mestras, das exi-
liadas e tamén das mulleres rexas que, a
pesar de todo o sufrido foron resistentes
e transmitiron a memoria do que pasou
ás xeracións seguintes. 

En total, “Rexas” fala de 172 mulleres,
90 delas incluídas nalgunha das 80
imaxes que recollen os paneis, con in-
clusión de historias de todas as comarcas
da provincia. 

A selección das mulleres mestura
nomes máis coñecidos como os de Urania
Mella, María Gómez, Josefa García Se-
gret, Placeres Castellanos ou Josefina
Arruti, con outros máis anónimos, na
maioría de perfil humilde, que tiñan

máis risco de ficar no esquecemento.
Así, xunto as mulleres máis fáciles de
atopar na bibliografía da temática, in-
clúense biografías ata o de agora inéditas
como a de Dolores Buján (Cuntis), Asun-
ción Berea (Marín) ou Elena Valverde
(Porriño). 

Conscientes de que faltan moitos no-
mes de pontevedresas represaliadas, en
Rexas intentouse seleccionar casos re-
presentativos das distintas tipoloxías de
castigo sen deixar fóra ningunha comarca,
tendo en conta as especificidades da re-
presión sufrida polas mulleres galegas
de toda condición social, e cunha idea
básica a transmitir ao público, neste caso
ao alumnado das Neves: Co golpe de
Estado fascista, todas as mulleres perderon
porque deixaron de ser consideradas ci-
dadás para quedar entre as reixas dun
réxime que só as visualizaba como nais
e esposas. No golpe de Estado fascista,
toda a sociedade foi vítima.
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arbocarpinteria@gmail.com

Fabricación e instalación de
carpintería a medida) muebles

de cocina. baño, armarios,
escaleras...)

Venta de tarimas, frisos y
molduras.



AS NEVES.

O Concello de As Neves ven de
adquirir un novo furgón e remolque
para completar a renovación da flota
municipal de vehículos.

O mesmo, unha furgoneta desti-
nado ao transporte das brigadas que
traballan na xestión de medio am-
biente, foi comprado grazas a unha
subvención de compensación am-
biental que cubriu o cen por cen do
seu custo. Este vehículo ven para
substituír outro de arredor de 20
anos e que estaba supoñendo unha
carga debido aos gastos que xera
debidos a mantementos e repara-
cións.

Trátase dun furgón branco de ata
9 prazas,con gancho para remolque,
baca e sistema de mans libres; cunha
potencia de 120 c.v. O remolque

consta de caixa de 2.600 x 1.800
mm con 2 eixes, con freo de inercia,
rodas debaixo da caixa, 3 valdeiras
abatibles, mallal dianteiro, arquillos
e lona e tamén con dobre chasis e
basculante hidráulico eléctrico.

[36] Novembro 2019 

o condado

As Neves incorpora un novo
vehículo de medio ambiente
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NIGRÁN.

O Concello de Nigrán, gra-
zas a un convenio entre Depu-
tación de Pontevedra e a Aso-
ciación Forestal Galega (ASE-
FOGA), promove coa Comu-
nidade de Montes de Chande-
brito a plantación dunha parcela
piloto de froitos do bosque en
500 metros cadrados de super-
ficie no coñecido como 'Chans
do Castro' (moi próximo ao
castro). Este proxecto experi-
mental nace co obxectivo de
recuperar terras en desuso ou
abandonadas servindo de guía
e incentivo para a producción
de arándanos, framboesas e
amoras entre veciños e demais
comunidades de montes (neste
caso trátase de solo completa-
mente calcinado nos incendios
de 2017, que afectaron ao 99%
da parroquia).  Este cultivo,
que non precisa de gran super-
ficie e resulta moi rendible eco-
nómicamente, resulta idóneo
para pequenos terreos infrauti-
lizados en Galicia, contribuíndo
así non só a xerar emprego, se
non a evitar os lumes (produ-

cidos en gran medida polo aban-
dono do medio rural).

"Recibimos a proposta
con entusiasmo porque dende o
Concello o que buscamos é ofre-
cer ás comunidades de montes
alternativas á plantación de eu-
caliptos para a superficie quei-
mada, que é algo que estas enti-
dades teñen tamén moi claro,
por iso estamos moi agradecidos
á Deputación e Asefoga de que
buscasen este espazo en Nigrán",
indica o alcalde, Juan González,
quen recorda que, precisamente
grazas á Deputación e á cola-
boración das comunidades de
montes de Camos e Chandebrito,
Nigrán contará co primeiro par-
que forestal da comarca.

Deste xeito, técnicos
de ASEFOGA iniciarán neste
mes de novembro a preparación
do terreo (non require unha pre-
paración tan exhaustiva como
outros cultivos) para, a inicios
de decembro, realizar a planta-
ción, que se agarda empece a
dar os primeiros beneficios eco-
nómicos ao cabo de tres anos
(estímase que a partires do sép-

timo ano a producción chega
ao seu máximo cun rendemento
de 11.000/20.000 kg/ha). Unha
vez a plantación esté concluída
(que será antes de que remate o
ano) a Comunidade de Montes
de Chandebrito asume o com-
promiso de coidala, mantela e
explotala a lo menos dez anos,
estando os primeiros tres anos
totalmente asesorados por téc-
nicos de ASEFOGA (periodo
que se considera o máis delicado

para que acade o seu completo
desenvolvemento). Ademais, a
Comunidade de Montes de
Chandebrito se compromete a
facilitar visitas a grupos ou per-
soas interesadas en coñecer o
proceso para a producción de
froitos vermellos.

"O PH ácido do solo
de Galicia, a humidade e o clima
atemperado fai que esta terra
resulte especialmente idónea
para cultivar os froitos do bosque,

estes contan  cada vez con maior
demanda por parte do consu-
midor e teñen un rendemento
económico moi superior ao resto
de froita, xa que se están a
vender en fresco a unha media
de 7/15 euros kilográmo, sendo
o arándano o mellor pagado",
explica Diego Barral, técnico
de ASEFOGA que traballa neste
proxecto. Así, segundo os últimos
datos, en España a facturación
de ̀ berries´ aumentou un 300%
nos últimos cinco anos debido
a súa crecente popularidade entre
os consumidores polas súas cua-
lidades dietéticas, gustativas e
terapéuticas (consúmense fun-
damentalmente como producto
fresco pero tamén en marmela-
das, deshidratados ou conxela-
dos).

A Deputación destinou
36.000 euros a promover o cul-
tivo sustentable, mellorar o co-
ñecemento dos froitos do bosque
(amoras, arandos ou framboesas)
e facer fincapé na importancia
ambiental da recuperación das
parcelas agrícolas e forestais en
desuso.

Nigrán promove a plantación de froitos do bosque para a
Comunidade de Montes de Chandebrito
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SANTA MARÍA DE OIA.
A RIÑA, 23

BAR MOREDA
NA ROTONDA DE SABARÍS

GONDMAR.

O BNG leḿbralle ao Alcalde
que o pasado 17 de setembro
levou a pleno a aprobacioń do
prego de condiciońs do contrato
do SAF. Nesa proposta o importe
por hora a pagar a ́empresa que
finalmente fora prestadora do
servizo era de 12,65€, prezo
que non cumpriá cos mińimos
legais e que non contaba ademais
cunha descricioń desagregada
dos conceptos que cubriá.

Nese pleno, a concelleira do
BNG, Manuela Rodriǵuez, in-
dicou que, de acordo ao convenio
do sector, nunha valoracioń a
mińimos, e sen ter en conside-
racioń factores como custe es-
trutural da empresa, o prezo dos
servizos complementarios ou o
beneficio empresarial, o prezo
da hora deberiá fixarse a partir
dos 14,50€. A concelleira anun-
ciou que, en consecuencia, non
se podiá aprobar unha oferta
que non valoraba cun mińimo

rigor o traballo de coidados. O
alcalde non permitiu o debate,
ficando aprobado un prego de
condiciońs do contrato en pre-
cario, co uńico voto en contra
do BNG.

O BNG puxo o tema en
conẽcemento da CIG.

Posto o caso en conẽcemento
da CIG, o sindicato presentou
un recurso contra o prego de
contratacioń do SAF, ante o Tri-
bunal Administrativo de con-
tratacioń pub́lica de Galicia. De-
nunciou que no proceso de exe-
cucioń do contrato, o oŕgano de
contratacioń, o Concello, in-
cumpririá as obrigas sociais ou
laborais respecto das traballa-
doras que participaran na reali-
zacioń da prestacioń.

A primeiros deste mes de

novembro o recurso foi estimado,
polo que o Concello vese na
obriga de modificar os pregos
de contratacioń para adecualos
aos prezos de mercado e, con
especial relevancia, aos custes
salariais.

O BNG considera unha burla
aś persoas que actualmente pres-
tan o servizo de axuda no fogar,
todas mulleres, que o Alcalde
queira vender a mellora como
se fora un agasallo, cando in-
tentou manter o contrato nas
mesmas condiciońs que nos uĺti-
mos 3 anos, para que seguiran
cobrando outros 3 anos maís
por debaixo do que lles corres-
ponde.

Precarizacioń tameń na aŕea
de igualdade. Mocioń BNG polo
25N

Na veśpera do 25 de no-
vembro “conveń lembrar que
tameń e ́ violencia machista a
precarizacioń do traballo das
mulleres”, tanto no aḿbito dos
coidados, sector moi feminizado
por recaer habitualmente sobre
as mulleres o peso do chamado
estado do benestar, como nos
servizos de igualdade, prestados
tameń maioritariamente por mu-
lleres para mulleres.

E isto tameń ocorre no Con-
cello de Gondomar. Cunha aŕea
de igualdade sen orzamento.
Cun Centro de Informacioń a
Muller (CIM) que continuá sen
recursos suficientes, nomeada-
mente de persoal, para desen-
volver o seu traballo (tal como
venẽn indicando as avaliaciońs
dos plans de igualdade do con-

cello, que en todos os casos
concluiŕon a necesidade de in-
crementar a dotacioń do CIM).
Con tres traballadoras contratadas
por horas (psicoĺoga, 6h/semana;
avogada, 21h/semana; e axente
de igualdade, 22 5́h semanais),
insuficientes para atender a can-
tidade de traballo que realizan
cunha calidade so ́ explicable
pola suá implicacioń persoal de-
sinteresada.

Ao igual que co SAF, o BNG
instara ́ao goberno local a me-
llorar as condiciońs laborais das
traballadoras do servizo de igual-
dade. Como primeira medida,
na mocioń que veń de presentar
polo 25 de novembro “deman-
damos para o vindeiro exercicio
econoḿico a dotacioń de orza-
mento suficiente para a aŕea de
igualdade, e o incremento dos
recursos econoḿicos destinados
a ́ prevencioń e loita contra a
violencia machista”, indica a
concelleira do BNG.

A denuncia do BNG obriga ao alcalde de
Gondomar a modificar o contrato do SAF



GONDOMAR

O BNG esíxelle ao Alcalde
explicacións pola paralización
da posta en funcionamento do
novo Centro de Saúde de Gon-
domar que estaba prevista para
o venres 8 de novembro.

Desde hai varios días no ac-
tual Centro de Saúde podíanse
ver carteis anunciando o traslado
da atención primaria á nova edi-
ficación, e ás persoas con citas
a partir do 11 de novembro xa
se lles indicaba que serían aten-
didas no novo centro. Mais, na

mañá de onte martes, de xeito
imprevisto e sen moitas expli-
cacións, o persoal foi avisado
de que se paralizaba o traslado.

“Todo parece indicar que se
debe a algunha irregularidade
nos trámites municipais precisos
para a apertura do novo centro,
unha mostra máis da improvi-
sación e da pouca rigurosidade
no labor de goberno de Paco

Ferreira, e tamén da falta de res-
ponsabilidade do Sergas e do
goberno de Feijóo por ter pro-
posto o traslado sen comprobar
previamente que todo estivera
en orde”, afirma a portavoz mu-
nicipal do BNG, Manuela Ro-
dríguez.

A situación provocada con
esta paralización, cos conseguin-
tes trastornos e reaxustes que

terán que soportar tanto as persoas
usuarias como ao persoal sani-
tario, ven a se sumar ás xa evi-
dentes deficiencias na atención
sanitaria en Gondomar provo-
cadas polos continuos recortes
en atención primaria. “Como
exemplo, a non cobertura por
parte da Consellería de Sanidade
dunha praza vacante desde hai
unha semana que está a provocar

retrasos nas citas de até dúas se-
manas ou sobrecarga doutras/os
médicas/os”.

O BNG insta a PP e PSOE a
que se deixen de enfrontamentos
partidistas e que se poñan a tra-
ballar coa seriedade que a aten-
ción sanitaria require para que o
novo Centro de Saúde poida
abrir a maior brevidade posíbel
e con todas as garantías. Neste
sentido, o BNG solicita que os
gobernos de Concello e Xunta
digan se, tal cual están agora os
accesos ao novo centro de saú-
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Antes de que chegue a noite,
a tempada escura e fría,

botarémoslle unhas coplas
antes de que morra o día.

Os ríos baixan cantando
eu tamén hei de cantar,
coma a moa no muiño
que non deixa de xirar.

Semella a fin do mundo
fagan o seu testamento,

que imos morrer afogados
cas choivas que están caendo.

Contan os vellos e vellas
que non viran nas súas vidas

tanta auga caer do veo
sobre outeiros e avenidas.

Bate a choiva no Chan
coma quen bate un pandeiro,
fronte a fronte os bailadores
a ver quen baila primeiro.

Bate a choiva nos tellados,
bate na terra e no mar,
bate sobre a miña testa
coido que vou tolear.

Sobre estradas e camiños,
sobre as árbores espidas,

sobre os corazóns de ferro
tamèn nas miñas feridas

Contan na televisión
que isto vai ser un inferno,

outono cheo de auga
e xeadas no inverno.

Bule a choiva en coiros
polas rúas empedradas,

que fermosa a miña horta
e as flores que están molladas.

Xa entramos no outono
atrás quedou o verán,
do ceo chega a choiva

que ven  a bater no chan.

Témoslle que dar as grazas
ás deusas da natureza
por adobiar os campos
con fartura e beleza.

Teño marmelo e noces,
landras tamén abelás
e dúas maceiras cheas

de suculetas mazás.

Unha Pereira con peras
máis grandes ca miña man,
que non maduran na póla
pero maduran no chan.

Hai que recoller os froitos,
son tempos de traballar,

acudide meus amigos
que teño que vendimar.

Afiade as navallas,
tesoiras tamén coitelos ,

a quen me bote unha man
convidareino a cachelos.

Haiche dous tipos de xente,
cando hai que traballar

uns veñen asubiando
outros sempre a rosmar.

Xa entramos no outono
con choivas e treboadas,

xa están os camiños cheos
de ourizos e castañas.

Se queredes un magosto
eu vos podo axudar,
coñezo un castiñeiro

no monte do Carrascal.

Ide picando as castañas
cun coitelo afiado,
as cativas e cativos

andar con moito coidado.

O meu veciño Ramón
ten cabazas na súa horta,
cando chegue o Samaín

vai poñelas na súa porta.

Para ensinarlle ós mortos
que deixaron este mundo,

o camiño de regreso
nesa noite, un segundo.

Se vedes na miña porta
unha cabaza encendida,

entrar almas doutro mundo
que a cea está servida.

Vinde fadas onda min,
vinde bicarme no peito
se compaña me facedes

eivos de querer con xeito.

Vou cantar a derradeira
por moita pena que teña
pero por cantar tan alto,

teño a garganta seca.

Estas van para o Estévez
e a xente que o acompaña,

para o brindador Ribeira
unha aperta dende a entraña.

Polo traballo que fan
polo brindo e a regueifa,

por manter viva a cultura,
o eixo da nosa Terra.

Eu ábrolle a miña casa,
as portas, tamèn a fiestra
dende aquí no País Vasco

mandámoslle unha aperta.

Escollan día e hora,
deixo todo na súa man,
vaian facendo a maleta

pra vir por San Sebastián.

XOÁN ALONSO
Corresponsal en Euskadi 
de A Nova Peneira COPLAS DE outono
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Contádeme a historia do club?
Nacemos no ano 1.987,foi fundado por
9 persoas entre elas o pai de Ariana
que tiñan afinidade co mundo do de-
porte.

Había algún equipo de atletismo na
comarca?

Non.
Como evolucionaron os primeiros
anos?

Con moito esforzo e dedicación, aos
poucos foron captando bastantes rapaces
e rapazas de toda a comarca do Baixo
Miño, que estaban interesados na prác-
tica do noso deporte. Fundamentalmente
o noso é un traballo de base, a filosofía
que inspira ao noso club é a formación
e o traballo con nenos e nenas.

A vosa actividade foi ininterrompida
desde 1987?

Non, a principios dos 2.000 tivemos
un parón de seis anos, pero fora diso
si. Naquel momento había poucos atletas
a directiva non atopou quen collera o
relevo e non quedou máis remedio que
facer unha paréntese.

E como se arranxou a situación?
A directiva actual somos un pouco a
segunda xeración, atopabámonos de
cando en vez en carreiras e competicións
varias, e entre nós falabamos de que
sería bonito retomar o equipo e a acti-
vidade atlética, e velaí foi.

Falemos das dúas fases da existencia
do club, antes do parón onde de-
senvolviades a actividade deporti-
va?

Ao aire libre, non tiñamos instalacións,
nin apoio institucional algún. Antes co-

rriamos ao redor da Sangriña, subindo
ao monte, basicamente onde podia-
mos.

Vaia, pois a verdade é moi meritorio,
e coas modalidades de saltos e lan-
zamentos faciades o mesmo?

Si claro, exactamente mesmo.
E na actualidade onde adestrades?

Nesta volta comezamos na Guarda, ta-
mén ao aire libre e pronto tivemos o
apoio do Concello do Rosal que nos
deixaba as pistas da Mata. O concello
de Tomiño tamén deunos o seu apoio e
igualmente iamos uns días a adestrar
alí. A base comezou a crecer moito e
decatámonos de que non era viable
adestrar na rúa con tanto neno.

Agora mesmo como vos organiza-
des?

Temos dúas escolas, unha en Tomiño e
outra na Guarda e logo está o club pro-
piamente dito. O concello de Tomiño
tiña a idea de ter un equipo e propuxé-
ronnos traer o club desde A Guarda á
súa localidade.

E non xerou polémica?
Si claro, somos un equipo de moita
historia na Guarda, pero era unha pro-
posta e nós tiñamos a obriga de trasladala
para que se debatese. Falamos co con-
cello de A Guarda para ver se podía,
no que se refire polo menos á parte das
instalacións, ofrecernos o mesmo ca
Tomiño, e díxonos que non era viable.

Inviable por que?

O pavillón do noso pobo utilízao o
Guardés, que como sabes é un equipo
do máximo nivel.

E no que se refire ao aspecto econó-
mico?

A axuda que nos dá o concello de To-
miño, multiplica por 6 a que recibimos
do Concello de A Guarda.

Cando trasladastes a proposta de
mudarvos a Tomiño, que opinaron
os vosos socios?

Por abafadora maioría decidiron que
nos fósemos a Tomiño.

Cantos socios e socias tendes?
Arredor de 300. A receptividade da so-
ciedade da nosa comarca para con nós
é moi elevada, en liñas xerais atopá-
monos unha grande colaboración dos
nosos veciños e veciñas.

A marcha a Tomiño valorádela po-
sitivamente?

Si, o club creceu ao termos unha partida
de axuda económica máis elevada e
instalacións para podermos adestrar.
Melloramos en todos os aspectos, e
podemos disputar campionatos máis
importantes.

Por exemplo?
O croos internacional de Atapuerca,
estivemos en Cantimpalos, en Sabadell,
Sevilla, Gijón.

Cantas persoas practican o atletismo
no voso club?

Arredor de 35 nenos en cada escola,
na Guarda por primeira vez temos ins-

talacións por medio da DEP, e sobre
25 persoas no club, federados. E tamén
queremos aproveitar para agradecer o
grande apoio que nos presta o actual
concelleiro de deportes do Rosal.

Cantos días adestrades?
Tres á semana.

Que diferencia hai entre a escola e
club?

A nosa idea é concibir a escola como
un trampolín para chegara o club.

Cubrides todas as disciplinas atlé-
ticas?

Si, pero o noso forte está no fondo e no
medio fondo.

Temos algún atleta que apunte alto?
Si, temos varios que parece que teñen
moi boas maneiras.

Que inflúe máis para que algún poi-
da chegar á elite; o talento o uns
adestramentos e traballo adecua-
dos?

Unha combinación dos dous factores,
máis a estabilidade persoal.

Pódese vivir profesionalmente do
voso deporte?

Moi poucos, e, mesmo eses que o aca-
dan, cando se retiran teñen que integrarse
no mercado laboral.

Antes me falabades de que erades
especialista en fondo e medio fondo,
e co maratón non vos animades?

E tanto que si, aquí os compañeiros
Ariana e Carlos correron a Maratón de
Berlín.

“O NOSO TRABALLO É
PURAMENTE VOCACIONAL”

SOCIEDADE ATLÉTICA DO TREGA

A Sociedade Atlética do Trega é
un equipo de atletismo con máis
de 3 décadas de vida. Naceu alá
polo 1.987 no concello de A
Guarda, e hoxe están en Tomiño.
Con dúas escolas de formación,
unha en cada unha das vilas
intimamente ligadas á súa
historia, e o club propiamente
dito, dan acubillo a arredor de
100 rapaces e rapazas da
comarca que practican este
fermoso deporte. Nós falamos
coa súa xunta directiva: ARIANA,
CARLOS, PATRICIA E XABIER
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TOMIÑO.

O xurado de Vilas en Flor de Ga-
licia, un programa que procura a me-
llora ambiental, social e económica
dos concellos galegos de menos de
50.000 habitantes, distinguiu onte ao
Concello de Tomiño coma “Vila en
Flor 2019”, concedéndolle dúas Flores
de Honra, “polo seu traballo na mellora
do espazo verde urbano”.

O acto, ao que asistiu a alcaldesa
Sandra González, foi celebrado na Ci-
dade da Cultura, coa participación de
16 concellos de toda a comunidade,
entre eles Allariz, Ortigueira, Culleredo,
Mondoñedo, Portomarín, Caldas de
Reis, Salvaterra e A Guarda. 

No caso de Tomiño, o xurado va-
lorou a remodelación urbana do nú-
cleo urbano do Seixo e as perspectivas
de axardinamento das novas rúas,
ademais de salientar o entorno medio
ambiental e paisaxístico no que se
sitúa a vila. O río Miño, coma ele-
mento diferenciador do territorio
transfronteirizo; a comarca do Baixo
Miño, unha das zonas máis fértiles
de Galicia, onde abundan os viveiros
e a súa proxección empresarial e

onde se celebra cada ano a Mostra
de Cultivos, foron tidas moi en conta
á hora de conceder o galardón a To-
miño, así coma iniciativas de recu-
peración e promoción do patrimonio
paisaxístico como “Cultivando Pai-
saxes”, unha proposta da Fundación
Xavier Pousa coa que dar a coñecer
mediante distintas intervencións nas
estradas, a produción de flor e planta
ornamental.

A alcaldesa agradeceu a distinción,
comentando que “Tomiño ten aínda
moito que facer na mellora dos espazos
verdes públicos dos núcleos urbanos,
asegurando que este galardón é un ali-
ciente para seguir traballando nestes
temas”.

Vilas en Flor é un programa anual,
xurdido en 2018 á iniciativa da Fun-
dación Juana de Vega, Asociación de
viveiristas de Galicia (ASVINOR) e
da Asociación Galega de Empresas
(AGAEXAR). Trátase dun proxecto
de carácter internacional apoiado pola
Xunta de Galicia, que pretende por en
valor a mellora e potenciación dos es-
pazos verdes urbanos, a xestión sostible
dos mesmos e a concienciación cidadá

TOMIÑO

O Orzamento Participativo Trans-
fronteirizo (OPT) 2020 xa ten novas
propostas enriba da mesa. Un total de
27 asociacións e promotores de Galicia
e Portugal participaron no proceso que
desembocou finalmente na presentación
de cinco proxectos para participar na
cuarta edición do OPT de Cerveira e
Tomiño, unha iniciativa que busca per-
mitir o coñecemento e intercambio de
persoas, asociacións e entidades que
comparten intereses e obxectivos a
ambas beiras do Miño e que trata de
promocionar a igualdade de oportuni-
dades e o reforzo da participación pú-
blica da cidadanía transfronteiriza na
procura de solucións para problemas
comúns. 

O período de votación de propostas
estará aberto do 15 de novembro ao
15 de decembro e nel poderán participar
todos os veciños e veciñas residentes
en Vila Nova de Cerveira e Tomiño e
maiores de idade, sendo obrigatorio
dar o voto a dous proxectos. Todas as
votacións realizarante a través da pla-

taforma online
participacerveiratomino.eu, garantindo
a transparencia do proceso participativo.
Esta votación popular servirá para elixir
os dous proxectos preferidos pola ci-
dadanía, proxectos que serán desen-
volvidos en 2020 en que contarán cada
un cun orzamento de 10.000 euros. 

Dotado con 20.000 euros, o OPT é
unha das prioridades da Axenda Estra-
téxica de Amizade Cerveira-Tomiño,
coa que se pretende potenciar a partici-
pación pública e o poder de decisión da
cidadanía de ambas marxes do río Miño.
É un proxecto cofinanciado en 75%
polo programa INTERREG VA POC-
TEP de cooperación transfronteiriza, a
través de fondos FEDER da Unión Eu-
ropea.

“As Rotas Minho/Roteiros Miño”:
busca unir dous países a través das an-
dainas para poder coñecer camiñando
polos dous territorios a nivel paixasístico,
cultural, patrimonial, ambiental e natural.
Os seus promotores son o Clube Celtas
do Minho e Carlos Xabier Oliveira Or-
tega. “Intercambio interxeracional”: pro-

cura promover a interrelación entre ne-
nos, nenas e maiores institucionalizados,
con sesións de intercambio de expe-
riencias, anécdotas, lingua e coñece-
mentos. Os seus promotores son a Santa
Casa da Misericordia de Vila Nova de
Cerveira e a súa Creche e Jardim de In-
fáncia, e a Escola Infantil Mi primer
paso.

“Experiencies4all”: ten coma fin a
posta en marcha de experiencias guia-
das/orientadas nas áreas de patrimonio,
turismo, ocio e cultura. Os promotores
desta proposta son Patrick Alves Esteves
e a Asociación de Persoas con Disca-
pacidade Vontade.

“Pensar o corpo, mover a mente”:
propón unha fin de semana de actividades
deportivas, artísticas e de ocio para
todos os públicos. Os seus promotores
son o Club de Fitness de Cerveira CI-
TIUS Fit (Asociación sen fins lucrativos)
e a Asociación Sociocultural Senraia.
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Asociacións e promotores de Galicia e Portugal
presentan 5 candidaturas ao OPT 2020

Caramba, debeu ser súper emocio-
nante?

Abofé que si, é unha maratón de máis
de 40.000 participantes, e unha das
máis prestixiosas do mundo.

Supoño que quereredes que o club
poida ter un futuro nas xeracións
seguintes?

Desde logo que si, somos conscientes
da dificultade porque cada vez hai máis
trabas burocráticas e é economicamente
máis complicado, pero nós traballamos
para iso.

O voso traballo é puramente voca-
cional?

Rotundamente si.
Vos sodes xa adultos, supoño que
será dificilísimo compatibilizar a
vida laboral a persoal e o atletis-
mo?

Buff, dificilísimo non hai tempo para
nada.

Ben rematamos agradecéndovos a
vosa atención, se queredes aproveitar
para tirar unha mensaxe,podedes
utilizar as nosas páxinas?

Si claro que queremos, darlle as grazas
pola confianza e axuda a todas e todos
os que en nos confían e que nos apoian,
e dicir a quen non nos coñeza que
temos as portas abertas para que quen
o desexe poida gozar do marabilloso
deporte do atletismo.

Tomiño consigue dúas Flores de Honra polo
seu traballo na mellora do espazo verde
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TOMIÑO

O Concello de Tomiño asiste
ao Foro da Cooperación Muni-
cipalista da Lusofonía, organi-
zado polo Fondo Galego de
Cooperación e Solidariedade
hoxe e mañá na EGAP (Escola
Galega de Administración Pú-
blica) de Santiago de Compos-
tela.

As concelleiras de Medio
Ambiente e Benestar Social,
Educación e Igualdade, Ana Be-
lén Casaleiro e Cristina Martínez,
respectivamente, representan ao
Concello neste foro, que tratará
de sentar as bases entre o muni-
cipalismo dos países lusófonos,

para unha futura cooperación
máis frutífera, basada nos ODS
(Obxectivos do Desenvolvemen-
to Sostible). 

As concelleiras comparten
coñecementos con delegacións
de Angola, Guinea Bissau, Cabo
Verde, Mozambique, Santo Tomé
e Príncipe, Brasil e Portugal, así
coma con representantes da

Unión de Cidades Capitais de
Lingua Portuguesa. Un evento
de gran envergadura e de suma
importancia para o municipa-
lismo galego, que pretende situar
a Galicia no centro das relacións
da cooperación entre as entidades
locais dos países de lingua oficial
portuguesa, a través do lanza-
mento da Rede de autoridades
locais da lusofonía polos ODS. 

O Fondo Galego de Coope-
ración e Solidariedade é unha
asociación sen ánimo de lucro
composta actualmente por 97
concellos (entre eles, o de To-
miño) e 3 deputacións de Gali-
cia.

Tomiño no Foro da Cooperación
Municipalista da Lusofonía, que se celebra en

TUI.

O Concello de Tui presentou
esta mañá a nova APP Municipal
coa que cumpre dous obxecti-
vos: achegar unha ferramenta
de información da actualidade
municipal á veciñanza e ao tem-
po pór ao seu dispor un meca-
nismo para, de xeito doado,
trasladar suxestións, inciden-
cias…  Así o destacaba este
mediodía o alcalde, Enrique
Cabaleiro, que presentou a nova
APP xunto ao concelleiro de
Novas Tecnoloxías Laureano
Alonso. 

A APP Concello de Tui está
xa dispoñible, tanto para móbiles
IOS como Android, de forma
gratuíta. 

Tanto o alcalde coma o con-
celleiro de Novas Tecnoloxías
lembraron que o inicio do tra-
ballo nesta APP comezou hai
xa tres anos, cando se actualizou
a web municipal co obxectivo
de “pór a Tui no mapa mundial
dixital” dicía Enrique Cabalei-
ro.

Laureano Alonso, concellei-
ro de Novas Tecnoloxías des-
tacou o apartado de incidencias
que presenta a APP, na que cal-
quera persoa pode comunicar
directamente ao concello unha
incidencia, clasificadas en Mo-
biliario Urbano, Tráfico e Si-

naléctica, Lixo e Residuos, Pa-
vimentos e Sumidoiros, Animais
e Pragas, e Limpeza e Xardi-
nería. A mesma pode ser xeo-
localizada dende o propio móbil
e permite ao tempo enviar unha
fotografía.  Neste apartado se
recollerán tamén as incidencias
resoltas. 

A través da aplicación móbil
poden consultarse as últimas
noticias publicadas na web
tui.gal ou os próximos eventos
que figuran na Axenda.  Amais
no apartado de Avisos se recollen
os avisos de diversa índole.  Un
directorio da acceso aos números
de contacto de servicios de in-
terese tanto do propio Concello,
como en Educación, Seguridade,
Sanidade, Turismo… Mentres
no apartado de Mapa se atopan
xeolocalizados diversos servizos
que hai na cidade.  En Ocio re-
cóllense suxestións dos lugares
de interese a visitar, así coma
información dos establecemen-
tos hostaleiros  e de restauración
que hai na cidade, xunto ás
festas no municipio. 

Unha App que mellora a
comunicación coa veciñanza 

TOMIÑO

Tomiño na súa procura de
mellorar a rede municipal de
estradas, reparando as pistas as-
faltadas e pavimentando as que
se atopan en terra, vanse arranxar
catro camiños municipais nas
parroquias de Santa Mª de Tebra,
Tomiño, Amorín e Vilameán.

As accións, financiadas por
AGADER (Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural) con
58.340,79€, máis 12.251,57€ de
IVE, achegado polo Concello
(total 70.592,36€), encádranse

dentro do Plan de Mellora de
Camiños Municipais (Plan Mar-
co) 2019-2020.

Dada a ampla superficie do
concello de Tomiño, e o gran
número de estradas existentes
(máis de 500 km.), a tarefa de
mantelas todas en perfecto estado
supón un elevado custe. “Cando
xorden estas axudas sempre son
benvidas, aínda que as contías
son moi reducidas para concellos
coma o de Tomiño que ten un
territorio moi rural”, explica o
concelleiro de Obras e Acción

Rural, Alexandre Pérez Souto.
As obras incluídas no pro-

xecto consisten, concretamente,
na mellora e pavimentación de
catro camiños municipais. O pri-
meiro deles é un camiño entre
Ponteciña e Carballal, na parro-
quia de Santa Mª de Tebra; o
segundo, entre Salgosa e Pé do
Monte, na parroquia de Tomiño;
o terceiro atópase en Carregal
Darriba, na parroquia de Amorín,
e o último é o camiño de Ral,
na parroquia de Vilameán, o que
supón 1500 metros de viarios.

Tomiño arranxa catro camiños municipais
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A GUARDA

O Concello da Guarda deu
a coñecer, nunha reunión co
sector do comercio do muni-
cipio, as principais novidades
da Campaña de Nadal deste
ano 2019.

A reunión, que se celebrou
na Casa dos Alonso e que
contou coa asistencia de máis
dunha vintena de comercian-
tes, estivo encabezada pola
Concelleira de Desenvolve-
mento Local, Fátima Rodrí-
guez.

Fátima Rodríguez quixo
aproveitar esta ocasión para
recordar aos presentes a forte
aposta que dende o Concello
da Guarda se está a realizar
para dinamizar e promover o

comercio e hostalaría, sectores
fundamentais para o tecido
económico da Guarda e que
se distinguen pola súa cali-
dade, a súa diversidade e va-
riedade de servizos, facendo
especial fincapé en que esta
campaña se realiza para di-
namizar estes sectores de cara
a unhas datas moi importantes
para a vila, nun dos municipios
con maior densidade comer-
cial de Pontevedra, o que re-
percute moi positivamente,
xerando recursos, riqueza e
emprego.

Este ano preténdese sacar
á rúa a programación de acti-
vidades de nadal, xerando un
maior movemento de persoas
pola vila, favorecendo a mo-

bilidade das persoas polo casco
urbano e incentivando as com-
pras no comercio local.

En canto á Programación
de Nadal, Fátima Rodríguez
anunciou que este ano A
Guarda contará novamente
cunha Pista de Xeo, que estará
instalada na Alameda da
Guarda dende o 5 de decem-
bro ata o 19 de xaneiro de
2020. Este ano establécese
un sistema de puntos que
permitirá facer promocións
a través das empresas locais,
cada entrada para a Pista de
Xeo terá un custo de 7 puntos
e cada punto terá un valor
de 1€. Todos aqueles comer-
cios que desexen dispor de
puntos para a Pista de Xeo

poderán mercar os que de-
sexen a partires do 25 de no-
vembro na empresa colabo-
radora Informática San Benito
no teléfono 986 60 89 20,
tamén se poderán mercar “in
situ”  unha vez estea instalada
a Pista de Xeo na Alameda
da Guarda. As empresas que
se adhiran ao sistema de pun-
tos deberán de manter o seu
compromiso de dispor de
puntos nos seus establece-
mentos ao longo da duración
da campaña de Nadal, do 5
ao 19 de xaneiro, o seu re-
parto entre os seus clientes
queda á elección de cada co-
merciante, os puntos que non
se consuman ao remate da
campaña serán reembolsados. 

Pista de xeo, Mercado de Nadal e ampla programación

TELF.: 986 610 921



A GUARDA.

O Museo do Mar da Guarda, que
forma parte da Rede Municipal de Museos
xunto co MASAT(Museo Arqueolóxico
do Monte Santa Trega) e o Centro de In-
terpretación do Castelo de Santa Cruz, é
un dos once novos centros que xa forman
parte da Rede de Espazos Museísticos
Atlánticos (REMA). A rede REMA é un
dos eixos vertebradores de Morada At-

lántica, un proxecto colaborativo impul-
sado polos oito Grupos de Acción Local
do Sector Pesqueiro de Galicia, que inclúe
entre os seus socios oito GALP de Por-
tugal, tres de Andalucía e un procedente
das Illas Canarias. O proxecto Morada

Atlántica foi aprobado pola Consellería
do Mar e está financiado a través do
Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
(FEMP). Para o Concello da Guarda,
que o Museo do Mar forme parte desta
rede xunto con 25 espazos galegos máis,

un museo asturiano e un museo portugués,
constitúe un novo pulo de atracción tu-
rística para o municipio, centrado neste
caso na posta en valor do noso rico patri-
monio marítimo e atlántico. O pasado
mariñeiro da Guarda, baseado na pesca

de baixura tradicional, xerou
un interesante patrimonio tanto
material como inmaterial. O
Museo do Mar localízase na
Atalaia, ao final do paseo ma-
rítimo. Esta edificación, ao
final do Paseo Marítimo, lem-
bra unha antiga fortaleza de-
fensiva de planta circular si-
tuada no porto que foi derru-
bada en 1945 para facilitar a
extensión das grandes redes
utilizados polos barcos.
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FAI OS TEUS ENCARGOS PARA
DIFUNTOS

O Museo do Mar da Guarda xa forma parte da
Rede de Espazos Museísticos Atlánticos
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"ESPECIALIDADE EN PULPO,
PEIXES E CARNES"

“Ven
probar o

noso cocido
e o noso
carneiro”



TUI

O 5 de novembro, cele-
brouse na sala de concelleiros
da Casa do Concello de Tui, a
primeira das reunións de pla-
nificación do proxecto “Aloiada
2020”. Nesta actividade orga-
nizada polos oitos colexios de
Tui, en colaboración co Con-
cello de Tui, ao longo de dous
días, os rapaces e rapazas de
6º de Primaria de Tui, participan
en diferentes actividades no
medio natural, tanto no Parque
Natural do Monte Aloia e no
Monte Galiñeiro, como no río
Miño.

Os e as representantes dos

CEIP’s  Nº1 e Nº2, Caldelas,
Guillarei, Pazos de Reis, Ran-
dufe, Rebordáns e Santa María
Maristas, reuníronse coa con-

celleira de Educación, Sonsoles
Vicente e co concelleiro de
Deportes, Rafael Estévez, co
fin de confirmar o apoio do
concello nesta actividade, así
como para planificar as datas
e os posibles obradoiros a re-
alizar ao longo das dúas xor-
nadas.

Os días 11 e 12 de xuño de
2020, serán as datas esperadas
polos/as 200 alumnos/as e máis
de 50 mestres/as, para manter
esta convivencia no medio na-
tural, realizando, entre outras,
actividades de escalada, noos,
primeiros auxilios, orientación,
remo e piragüismo.
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A Aloiada 2020 ponse en marcha coa
primeira reunión de planificación

TUI.

O Concello de Tui vén de
investir 8.742,25 € procedentes
de baixas do Plan Concello
2017 na adquisición de material
audiovisual e informático para
distintos departamentos muni-
cipais.  

En concreto adquiríronse
equipos audiovisuais e de te-
levisión cos que se mellorarán
os procesos das mesas de con-
tratación, a exposición de pro-
xectos, … tamén se mellorará
o equipamento na sala de xuntas
e reunións. 

Unha das pantallas adqui-
ridas será colocada no vestíbulo
da casa do concello. Na mesma

proxectaranse anuncios de in-
terese para a cidadanía, brin-
darase información das activi-
dades culturais, deportivas ou
doutra índole previstas no mu-
nicipio, reproduciranse vídeos
promocionais da cidade, e da-
ranse a coñecer as obras pre-
vistas. 

Igualmente con outro dos
monitores mellorarase a infor-
mación achegada no vestíbulo
do Teatro Municipal sobre os
espectáculos a celebrar. Outro
dos servizos beneficiarios do
novo equipamento é o Con-
servatorio Profesional de Mu-
sica que contará con dous novos
equipos de audio.  

Investidos máis de 8.700 euros
de baixas do Plan Concello 2017

baixo miño

"VISÍTANOS
TAMÉN EN
CRUCEIRO,
TABORDA"

"MENÚ DO DÍA, EVENTOS E 
REUNIÓNS DE EMPRESA"



TUI.

Un modelo de cidade no que os peóns
as bicicletas teñan prioridade é o que re-
colle o Plan de Mobilidade Sustentable
do Concello de Tui que foi presentado
este mediodía. O documento, elaborado
pola empresa EPTISA recolle medidas a
curto, medio e longo prazo nun horizonte
temporal de dez anos, e cun investimento
estimado de 16 millóns de euros.  Para
poder facer fronte a este investimento o
Concello de Tui buscará distintas vías de

financiamento a través dos distintos or-
ganismos e entidades que contan con
liñas de subvencións para as accións pre-
vistas. 

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro,
sinalou que as conclusións do PMUS
coinciden coa liña das prioridades esta-
blecidas polo goberno municipal que
preside. Citou así retirar o tráfico do
centro urbano, a humanización das rúas
e a mellora da accesibilidade.  Deu a co-
ñecer amais que coma primeira medida
encargarase un Plan de Reordenación do
Tráfico no municipio que servirá para
tomar as medidas axeitadas para retirar
o tráfico do centro, eliminar vías de dobre
sentido e avanzar na humanización. Con
isto dicía “poremos a Tui na mesma liña
de traballo que están a realizar outras ci-
dade tanto en España coma en Europa”.  

Anunciou amais Enrique Cabaleiro
que de xeito inmediato deixarase de
pechar un tramo a rúa Ourense os xoves
coincidindo co mercado semanal, para o
que se van desprazar de ubicación algún

postos. Tamén avanzou o obxectivo de
que a rúa Augusto González Besada pase
a ser de sentido único en dirección cara
ao Paseo da Corredoira, e que o tramo
da rúa Calvo Sotelo dende o cruzamento
con Augusto González Besada até os so-
portais pase a ser peonil. Isto permitirá
humanizar Augusto González Besada.
No referido á mobilidade adianto tamén
que están a estudar a viabilidade de que
o Concello asuma con fondos propios o
investimento de 2,5 millóns de euros
para construír un aparcamento subterráneo
na traseira da Área Panorámica con ca-
pacidade para 303 prazas. 

O concelleiro de Seguridade destacou
a colaboración obtida por parte da cida-
danía, tanto na enquisa online que foi
respondida por máis de 200 persoas,
coma pé de rúa. Sobre o PMUS indicou
que un documento de traballo que servirá
de punto de partida para mellorar a mo-
bilidade no municipio. Nos últimos meses
de traballo os técnicos de EPTISA estu-
daron a situación da mobilidade no mu-

nicipio a través de datos dos itinerarios
peonís ou ciclistas existentes, da dispo-
nibilidade de prazas de aparcamento, das
liñas de transporte público, e da accesi-
bilidade, entre outros factores.  Concluíron
que a principal debilidade do municipio
vén dada pola gran dependencia do ve-
hículo privado, a principal ameaza é a
dispersión poboacional, a fortaleza á súa
proximidade a Vigo e Pontevedra e a
Eurocidade Tui-Valença, e o Camiño de
Santiago se presenta coma unha oportu-
nidade.  Entre as medidas propostas está
por unha banda a un Plan de Fomento da
Mobilidade Peonil, no que se contempla
a creación e sinalización dunha rede de
itinerarios peonís e de camiños escolares
seguros. Así como o deseño dun metro-
minuto que estableza a distancia e o
tempo camiñando entre distintos puntos.
O PMUS tamén recolle a execución de
pasos de peóns seguros e accesibles, a
elaboración dun Plan Municipal de Ac-
cesibilidade para a eliminación de barreiras
arquitectónicas.

Presentan un modelo de cidade no que os peóns sexan a prioridade
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A Agrupación Musical de Goián, gañadora de
dous premios no último Certame de Bandas
TOMIÑO.

O Concello ofreceu no Salón
de Plenos unha recepción á Agru-
pación Musical de Goián, pola
súa labor e os seus recentes ga-
lardóns no XIII Certame Galego
de Bandas de Música Populares,
á cal a banda acudiu coa obra
«Lobo de Río», do compositor
goianés Andrés Álvarez, grazas
a cal acadou o "Primeiro premio"
con 481 puntos na sección ter-
ceira, e o premio á «Mellor in-
terpretación dunha obra de te-
mática galega».

A Agrupación, tras interpretar
un pasarrúas pola Praza do Seixo,
chegou ao Concello, onde a

agardaban membros da corpo-
ración municipal para darlle os
parabéns. De alí, trasladáronse
ao Salón de Plenos, onde tivo
lugar a homenaxe institucional.

A alcaldesa de Tomiño, San-
dra González, tomou a palabra
para agradecer ao colectivo en
nome de todo o Concello, a súa
entrega e bo facer, lembrando o
nacemento da agrupación hai
máis de 2 décadas e da escola
de música, á que asisten máis
de 130 persoas de todas as idades,
especialmente nenos e nenas. A
rexedora salientou o traballo das
distintas directivas que axudaron
a consolidar o “un proxecto pe-

dagóxico único”, e a figura de
Andrés Álvarez, músico saído
da agrupación e recoñecido com-
positor de música de banda na
actualidade. Tamén tivo palabras
de agradecemento para Pedro
Villarroel, actual director, “cuxo
esforzo, disciplina, ánimo, en-

tusiasmo e te-
nacidade” fan
da banda unha
familia que se
enfronta a cons-
tantes desafíos,
sempre cun so-
rriso”.

Pilar Ra-
mos, presidente
da agrupación
musical goia-
nesa, agrade-

ceu as palabras da alcaldesa, e
o apoio incondicional do Con-
cello, sen o cal o proxecto non
sería posible. Salientou asemade
o papel do director, que fai po-
sible coa súa perseveranza a
consecución de cada obxectivo,
coma os premios obtidos nos
certames, sacando de cada alum-
no ou alumna o mellor de cada
un.

Pechou a quenda de discur-
sos, o propio director, Pedro
Villarroel, quen asegurou que
“así coma Tomiño atópase or-
gulloso da súa banda, a banda
séntese orgullosa do pobo que
ten. Quero por en valor o traballo
que fan os integrantes da agru-
pación e o talento que sen dúbida
teñen. 

O Concello do Rosal
conta con novo
vehículo da policía
local
O ROSAL.

Desde o 18 de novembro,
O Rosal conta cun novo vehí-
culo de Policía Local para ta-
refas ambientais na súa flota.

Tras o proceso de licitación
pública pertinente, súmase ó
equipamento do Concello un
Citroën C5 Aircross.

Na entrega do mesmo es-
tiveron presentes Jose Manuel
Cores Tourís, Delegado Te-
rritorial da Xunta de Galicia,
Marta Fernández-Tapias Nú-
ñez, directora xeral de Admi-
nistración Local, Ánxela Fer-
nández Callís, alcaldesa do
Rosal, Germán Fernández Ro-
dríguez, Concelleiro de Trá-
fico, un representante da en-
tidade adxudicataria, a con-
celleira do PP María del Car-
men Alonso Alonso e o corpo
de Policía Local do Concello
do Rosal. A adquisición deste
vehículo, financiado pola Xun-
ta de Galicia, ven derivada da
sinatura dun Convenio de Co-
laboración entre Vicepresiden-
cia e a Consellería de Presi-
dencia.

"RESERVA
PARA AS TÚAS
REUNIÓNS,
COMIDAS E
EVENTOS"



Ti es avogado de Causa Galiza como
persoa xurídica?

Si. O delito de enaltecemento do terro-
rismo só pode ser cometido por persoas
físicas, non xurídicas, piden que tanto
Causa Galiza como Ceivar sexan ile-
galizadas pois as persoas fí-
sicas, di a parte que acusa,
están integradas en ambas
organizacións para enaltecer
o terrorismo.

Desde o descoñecemento
máis absoluto do código pe-
nal, o tipo delituoso que se
lles imputa ás persoas de
Causa Galiza: “integración
en organización criminal
para enaltecer o terrorismo”,
paréceme un exercicio retó-
rico case manierista, que a

sensación que me produce é que se-
mella haber unha intención de castigar
opinións

O tipo delituoso existe, de feito ten ha-
bido persoas condenadas por ese motivo,
outra cousa é que sexa aplicable a este

caso. O tipo é moi discutido e discuti-
ble.

Como valoras o informe de Amnistía
Internacional sobre as condenas dos
líderes políticos do proceso indepen-
dentista catalán?

Non o lin en profundidade, penso que
o que están a dicir é que a situación de
prisión é inxustificable, algo co que
estou de acordo, pero tamén di que o
proceso xudicial non foi inxusto, algo
co que discrepo.

No pasado mes de xuño eran detidas varias persoas ás que con gran profusión mediática se lles atribuía o papel de dirixentes
dunha suposta organización terrorista que existiría en Galicia, baixo a denominación de Resistencia Galega. Por outra parte, a
semana pasada coñeciamos que a 12 militantes independentistas galegos das organizacións Causa Galiza e Ceivar, imputados
na operación Jaro, a fiscalía da Audiencia Nacional demandáballes, en conxunto, máis dun século de prisión, con peticións de
penas de entre catro e doce anos de prisión. A Nova Peneira conversou co avogado vigués Guillermo Presa, que exerce a defensa
de CAUSA GALIZA como persoa xurídica e de tres dos presuntos militantes da suposta organización Resistencia Galega.
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entrevista de TINO LAGO

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

“NON EXISTE NINGÚN TIPO DE
ORGANIZACIÓN TERRORISTA EN GALICIA
E POLO TANTO NON CABE A IMPUTACIÓN
DE PERTENZA A ALGO QUE NON EXISTE”

GUILLERMO PRESA, AVOGADO



A xustiza española, neste tipo de temas
tan sensibles, neste momento político
tan convulso, tratou o asunto do “pro-
cés” de maneira equilibrada e rigoro-
sa?

Eu considero que ese é un problema
político e non de dereito penal. A xustiza
está politizada, non falo dos xuíces de
a pé que están día a día traballando nos
xulgados, senón das cúpulas xudiciais

A suposta politización da xustiza
non pon en cuestión os principios
máis básicos da democracia?

Si, efectivamente, a separación de po-
deres.

Existen presos políticos en Galicia?
Existen persoas presas polas súas con-
viccións políticas

Están presos polas súas conviccións
políticas ou por desenvolver supostos
comportamentos delituosos?

Cando falamos de supostos delitos ven-
cellados á liberdade de expresión e ou

á liberdade de participación política
estamos nun terreo moi difuso e espi-
ñento.

Ti, no que respecta á suposta organi-
zación terrorista resistencia galega, a
cantas persoas representas?

Eu defendo a 3 persoas.
Quen son?

Antón García, Asunción Losada e Mi-
guel García.

En que prisións están?
En Soto del Real os dous homes e en
Estremera Asunción.

Por que motivo non están en prisións
galegas?

Son presos preventivos, están a dispor
do xulgado que está a desenvolver a
investigación que é a Audiencia Na-
cional, polo tanto si que ten un certo
sentido que estean nun centro penal
próximo ao xulgado competente. Tamén
é certo que xa prestaron declaración,
xa compareceron na Audiencia Nacional

nun par de ocasións, xa que
logo a dispoñibilidade, en-
tendo eu que,non é tan ne-
cesaria e si poderían ser
trasladados a Galicia.
O sistema xudicial español
abusa da figura da prisión
preventiva?
Si, claramente si.
Por que, ao teu xuízo?
As persoas en prisión pre-
ventiva son inocentes, e a
regra xeral debe ser que

as persoas comparezan libres ante os
tribunais que os van a xulgar, e esa
norma incúmprese en demasiadas
ocasións.

A prisión preventiva ten un tempo
máximo?

Si, catro anos
E se unha persoa é obrigada a estar
catro anos da súa vida nun cárcere e
logo o xuízo determina a súa inocen-
cia?

Indemnízaselle economicamente.
De que delitos se lles acusa ás 3 persoas
que ti defendes?

Pertenza a organización terrorista, e
probablemente algún máis, pero como
de momento o procedemento é segredo
non teño a posibilidade de sabelo.

Iso non o entendo, o feito de que o
procedemento xudicial sexa segredo
implica que o avogado non o coñeza
ata que se levante ese segredo?

Efectivamente.
E iso non supón unha vantaxe para a
parte acusatoria?

Por suposto que si, e é un déficit cla-
rísimo para o sistema de defensa. O
sumario iniciouse no ano 2.012,e
leva segredo,sendo prorrogado mes
a mes, desde ese momento, algo que
a min paréceme unha auténtica bar-
baridade. Eu xa teño presentado tres
recursos de apelación contra ese se-
gredo.

O segredo sumarial é común a os or-
denamentos xurídicos de todos os es-

tados que poden estar nuns estándars
xurídicos semellantes a España?

Si, existe en todos os ordenamentos
porque pode ter a súa razón de ser,
pero non ten sentido neste caso en con-
creto que se está a manter máis alá da
instrumentalidade. Unha vez que se fi-
xeron públicas as detencións, que sentido
pode ter manter o segredo sumarial?

Resistencia galega, como organización
terrorista existe?, existiu? ou é unha
elucubración dalgunha mente fanta-
siosa?

Nós como defensa, entendemos que
non existe como tal organización. Hai
unha sentencia do Tribunal Supremo,
que considera que si existe, con votos
particulares, e que non crea xurispru-
dencia.

Como é iso de que non crea xurispru-
dencia?

Porque é unha única sentencia, e para
que así fose ten que ser un criterio rei-
terado no tempo.

Como están de ánimos os teus defen-
didos?

Ben, enteiros e fortes.
Que expectativas tes ti en relación co
desenvolvemento do xuízo?

Ata que non levanten o segredo non
che podo dicir nada ao respecto. Só
podo asegurar a miña convicción de
que non existe ningún tipo de organi-
zación terrorista en Galicia e polo tanto
non cabe a imputación da pertenza a
algo que non existe.

entrevista
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PONTE CALDELAS.

As familias con poucos recursos
empadroadas e residentes no concello
de Ponte Caldelas tenẽn aberto o prazo
para solicitar os cheques de axuda
para compra de comida e produtos de
primeira necesidade. O Concello de
Ponte Caldelas vai entregar 50 cheques
de 100 euros para gastar en Super-
mercados Froiz, que as familias bene-
ficiarias poderań gastar en alimentos
de primeira necesidade e tameń en
produtos de hixiene persoal e domeśtica
de primeira necesidade.

A entrega da documentacioń para
realizar a solicitude debe facerse nos
Servizos Sociais do Concello e so
poderań acollerse aquelas familias
que entran dentro do Baremo
Econoḿico do Regulamento de Emer-
xencia Social Municipal. Hai que
aportar documentacioń de toda a uni-
dade de convivencia e os cheques
iranse entregando por orde de solici-

tude, sempre e cando se cumpran to-
dos os requisitos. Os cheques son
para familias empadroadas e resi-
dentes en Ponte Caldelas. Axudar aś
vecinãs e vecinõs do municipio con
poucos recursos e ́algo imprescindible.
Por iso, ano a ano, o Concello de
Ponte Caldelas trata incrementar esta
partida. De feito, dende a entrada na
Alcaldiá de Andreś Diáz, aumentouse
preto de 2.000 euros a cantidade que
se destina a estes cheques.

E e ́ que unha das prioridades de
Diáz e ́crear oportunidades de traballo
para todas as vecinãs e vecinõs para
que as familias, sobre todo aquelas
que tenẽn nenos, poidan facer o seu
proxecto de vida. Agora ben, hai fa-

milias de Ponte Caldelas que non estań
pasando un bo momento por diferentes
motivos, e dende o Concello queren
que este Nadal eses fogares poidan ter
unhas festas dignas. Son detalles im-

portantes, como repartir as ‘fichas de
cortesiá’ das atracciońs entre as familias
con poucos recursos nas festas da
Troita e das Dores, e non entre os
amiguetes, como se faciá antes.

5.000 euros para que as familias do Concello 
con poucos recursos teñan un Nadal digno

"TODOS
OS POSTRES
DE NADAL Á
TÚA MEDIDA"

Pedreira, 7
Baixo
A Lama
986 768 261
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PONTE CALDELAS.

O Goberno Local de Ponte
Caldelas esixe explicacións a
Alfonso Rueda, presidente do
Partido Popular en Pontevedra,
polo que considera un claro caso
de enchufismo, como premio a
Antón Xil por ter sido o candidato
do Partido Popular en Ponte Cal-
delas nas pasadas eleccións. 

O Goberno presidido por
Díaz quere lembrar que Xil foi
elixido in extremis como candi-
dato do PP cando non atopaban
a ninguén. Un feito que xa por
aquel entón sorprendeu a todos,
xa que Antón Xil reside en For-
záns pero non é nativo de Ponte
Caldelas. Ademais, como se
amosou no seu día, Antón Xil
foi militante do Partido Comu-
nista de Galicia, incluso chegou

a ir de número 8 nas listas ao
Parlamento Galego. Por este mo-
tivo sorprende que un home que
foi nun partido independentista
e comunista encabece a lista do
Partido Popular en Ponte Cal-
delas, sorprende que o PP acep-
tase unha candidatura onde o
cabeza da lista presumise de ser
independentista e non fose afi-
liado do Partido Popular.

O que xa se sospeitaba por
aquel entón, engade Díaz, agora
xa é unha realidade “pois xa se
está ultimando o premioenchufe
a Antón Xil no concello de A
Lama”. 

Ante unha política transpa-
rente o rexedor caldelá esixe
responsabilidades a Alfonso Rue-
da sobre estes feitos, que cualifica
de “vergoñentos”. 

Piden explicacións a Alfonso
Rueda sobre a creación dun
posto “a dedo” de funcionario

PONTE CALDELAS.

Ponte Caldelas acendeu os
fogońs para a terceira edicioń
do Caldelas Tapas Quentes. Un
total de once locais participarań
no concurso de tapas que se ce-
lebrara ́todos os venres do mes
de decembro na vila.

Neste edicioń participará
LaTribu con ‘Macarrones estilo
LaTribu’; Alameda con ‘Pastel
de Carne’; Acunã con ‘O pra-
cer do bo comer’; Klimbin

con ‘Volcań’, Victoria con
‘Bomba crujiente’, Terracita
con ‘Bacalao Terracita’; 501
con ‘Outono 501’, Jamarte
con ‘Cesto terramar con es-
puma de limoń’; Casa Claudia
con ‘Noodles a la marinera’;
Parada con Xantar do Pobre;
e Bora Rió con ‘Xamoń Bora
Rió’. O xurado profesional es-
tivo composto polo cocinẽiro
con estrela Micheliń Pepe Viei-
ra, a reposteira local respon-

sable de ‘Pica e Peca’, Conchi
Amoedo; e a ex propietaria
do Bar Alameda, Ańgeles
Miǵuez ‘Lita’. O xurado va-
lorou o sabor das propostas, a
presentacioń, a utilizacioń de
produtos locais e de temporada
e tameń a orixinalidade. O seu
fallo conẽcerase a finais do
mes de decembro, unha vez
rematada a presente edicioń,
en presenza de todos os parti-
cipantes.

Terceira edición do Caldelas Tapas Quentes

PONTE CALDELAS.

Enteraḿonos polos medios
de comunicacioń que o centro
de saud́e de Tenorio vai acoller
unha unidade de Fisioterapia
que dara ́ cobertura a 15.000
persoas dos concellos de Cer-
dedo-Cotobade, Ponte Calde-

las, A Lama e Forcarei. Vemos
con bos ollos que se ponã en
marcha novos servizos para a
cidadaniá e alegraḿonos polos
vecinõs de Tenorio, pero as
cuestiońs que afectan a ́ po-
boacioń de varios concellos
deben tomarse de xeito con-

sensuado e non con
asignaciońs ‘a dedo’. Non se
pode consentir que a Xunta
de Galicia utilice aś 5.600 ve-
cinãs e vecinõs de Ponte Cal-
delas para xustificar unha in-
versioń caciquil no concello
de Cerdedo-Cotobade.

O Sergas adxudica ‘a dedo’ unha unidade de
Fisioterapia ao centro de saúde de Tenorio

ponte caldelas
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PONTE CALDELAS.

O Pleno da Corporacioń do Concello
de Ponte Caldelas aprobou hoxe con dez
votos a favor (PSOE e BNG) e tres abs-
tenciońs (PP) o anteproxecto da Estacioń
Termal de Ponte Caldelas, un proxecto
que devolvera ́ a ́ vila a suá tradicioń e
prestixio termal. O anteproxecto, que
tivo que ser modificado por atoparse
unha parte do edificio nunha zona de
fluxo preferente de rió, permitira ́construiŕ
un edificio moderno, respectuoso e
axustańdose a ́zona urbanizable.

Diáz destacou que se crearań cinco
postos de traballo directos, pero o maís
interesante e ́ que se vai dinamizar o
pobo “e crearanse maís postos de traballo
na vila, non so ́nas termas”. Este modelo
termal resulta moito maís competitivo
que un Balneario, un modelo que está
en regresioń en toda Galicia, pois moitos
xa se atopan pechados e outros estań
avocados a este fin, alguńs deles xa in-

mersos nun concurso de acreedores.
“Unha vez que se faga a exposicioń
pub́lica dun mes, estamos xa dispostos
a licitar, pois temos varias empresas in-
teresadas na explotacioń deste negocio,
que vai ser moi importante para o futuro
turiśtico e econoḿico de Ponte Caldelas”.
O PP, sen embargo, segue tratando de
ponẽr trabas ao anteproxecto coa suá
abstencioń ao proxecto.

No Pleno de hoxe tameń se aprobou
o Plan de Mobilidade Sustentable e a
modificacioń do Plan Econoḿico Finan-
ciero 2019-2020, un documento que xa
foi consensuado coa Xunta de Galicia e
que modifica a declaracioń de non
disponĩbilidade do anterior PEF. Asi,́ no
anterior documento estaban bloqueados
maís de un milloń de euros, cando a can-
tidade que tinã que ser declarada como
‘non disponĩble’ era de 166.122,45 euros.
“O importante e ́que imos rematar o ano
cun remanente importante. 

O mellor ambiente
da Comarca

Ponte Caldelas

La Parada

TAPERÍA VICTORIA
PONTE CALDELAS

Aprobado en Pleno municipal  o
anteproxecto da Estación Termal

Calle Aguasantas, 8 bajo comercial
Ponte Caldelas

986 750 508 / 659 714 232
Síguenos en Facebook



Este xornal 
imprimiuse en

papel reciclado

Director: Tino Lago Vargas
director@anovapeneira.gal
Edición, deseño e maquetación: 
A Nova Peneira
anovapeneiraedicion@gmail.com

Redacción: G. Figueiredo
redaccion@anovapeneira.gal
Verónica Costas
redaccion2@anovapeneira.gal

Edita e publica: Edicións Mide S.L.
Rúa García Lorca 3, 6º AB. 36209 Vigo
edicionsmide@gmail.com
Teléfonos: 662 187 102

Imprime: Publicaciones Tameiga S.L.
Fotografía: Arquivo.
Publicidade: Departamento propio.
Colaboradores: Ángel Pérez, Moncho Lareu, Vi-

cente Alló, Carlos Rey, Josiño Araújo, X. S. Páramos,
Lucia Santos, Santi Mallo, Segundo González, X. C.
de la Fuente, Mero Iglesias, Juan Karlos Pérez, Pedro
Ocampo, José Manuel Durán, Xabier P. Igrexas, Mar-
cos Escudero, Roger, Aarón Franco, Verónica Cos-
tas, Miriam Rodríguez, Pablo Couñago.
Corresponsal en Madrid: Juan Louzán / 665715149
Corresponsal en Euskadi: Xoán Alonso.

Depósito Legal: VG175-2012



“ A ESQUERDA
DE

REDONDELA
MINTE MÁIS
QUE FALA”

XORNAL GALEGO DE CULTURA E DEPORTENº 85 Novembro 2019 - 2€

IV-V

La
lujosa

RÚA
MEIXÓN
FRÍO, 22

REDONDELA

CARMEN AMOEDO
VOCEIRA DO PP DE

REDONDELA



Confésome impresionado polo ascenso
da extrema dereita. O sábado anterior

ás eleccións participei nunha porra na que
apuntei que non pasaría de dezanove de-
putados. Sabía que esaxeraba a miña con-
fianza na capacidade de xuízo do electorado.
En ningún caso, pensaba, sumarían máis
do que tiñan. A exposición á opinión pública
deixaría ver, pensaba, que as súas propostas
son inviables ou mesmo extemporáneas.
Así a supresión das comunidades autónomas

ou do que chaman “ideoloxía de xénero”.
O feito é que obtiveron exactamente

cincuenta e dous escanos. Esta é xa unha
verdade non opinable. É un feito inob-
xectable, unha verdade eterna, en sentido
filosófico; en consecuencia, unha afir-
mación fóra de toda discusión política.
Agora ben, e falando da verdade, o que
está claro é que a ese resultado non che-
garon por seren un partido rigoroso coa
verdade, sequera cos datos, que hoxe

valen máis. Máis ben ao contrario, a súa
forma de acción política caracterízase pola
absoluta falta de escrúpulos á hora de
faltar á verdade. Falta que, poren, á vista
da súa comprensión da política convertese
precisamente na virtude política por ex-
celencia, a valentía.

Sábese que en política non se trata de
dicir verdades evidentes, se así fose sería
unha actividade científica e previsible.
Pero si que debe estar limitada, guiada ou
algo así, polos feitos. Por exemplo, que a
vitoria dos sublevados na Guerra Civil de-
pendeu da axuda externa, igual que logo
a continuidade do Réxime dependeu do
consentimento das potencias vencedoras
da Segunda Guerra Mundial. Estes son,
desde logo, feitos opinables, no sentido
de seren interpretables, pero a súa verdade
está fóra de toda discusión. Sen a posibi-
lidade de opinar non se abriría ningún
espazo para a acción política. Pero, sen a
posibilidade de distinguir a verdade da
mentira ese espazo péchase.
O debate ou a mera conversación serían

imposibles. Toda a nosa tradición política
aceptou ese suposto. De que hai verdades
fóra da discusión política, polo tanto ver-
dades que limitan o poder político. Pero,
iso xa non está tan claro. Hoxe o poder
político é quen de facer pasar por opinable
o que é verdade e, a súa vez, o que non é
máis que unha opinión presentalo como
unha verdade incuestionable. Nestas con-
dicións, o único límite que admite o poder
é o da súa capacidade para presentar o
que lle convén como unha verdade. É
dicir, a súa capacidade para comprar os
medios que fabriquen esas verdades. 

Se a isto engadimos que esa capacidade
depende dos medios técnicos ao alcance
do poder e que hoxe son potencialmente
infinitos, entón chegaremos á desoladora
conclusión de que estamos ante a posibi-
lidade de extinción da política. Polo menos
tal como a coñecemos. Extinción paralela
á do animal humano tal como se desen-
volveu antes de que a ciencia sometida ao
poder se empeñase en quitar dos humanos
a súa parte irracional. 

ÁNGEL PÉREZ
Profesor de Filosofía Irracionalidade
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REDONDELA.

Ante a inminente visita a Redondela do
presidente da Xunta, dende a organización na-
cionalista consideran que se trata do momento
axeitado para anunciar a revogación a autori-
zación dunha actividade que se atopa a menos
de 150 metros da Escola Municipal e Conser-
vatorio de Música, a carón da zoa escolar da
Marisma. Para o venres 25 está previsto un
Mitin do Partido Popular en Redondela, coa
presenza do presidente da Xunta Alberto Núñez
Feijóo. “Trátase dunha oportunidade única para
que o presidente galego, anuncie a revogación
da autorización que dende o seu goberno se
concedeu a Casa de Xogos, a carón da zoa
escolar da Marisma”, apuntan dende a organi-
zación nacionalista. 

Esta proposta vén de abril deste ano, na que
dende a Dirección Xeral de Emerxencias e In-

terior concedeu autorización para instalación
deste establecemento de apostas e xogos, que
contempla entre outros unha ruleta, perto de
vinte máquinas de xogos e cinco de apostas.
Dende que saltou a voz de alarma, medrou a
preocupación veciñal polas posíbeis repercusións
entre a veciñanza en xeral e a mocidade en es-
pecial. “O máximo responsábel de que esta ac-
tividade se poña en marcha en Redondela, vai
ser Feijóo, polo que dende o BNG emprazámolo
a que somentes veña a dicirlle aos e ás redondelás,
que vai cursar instrucción para que revogue
dita autorización, se non é así, o mellor é que
se quede por Compostela”.

Recordan dende o BNG, que o anterior al-
calde Javier Bas, era coñecedor da solicitude e
no canto de obstaculizar e informar á veciñanza,
“dedicouse a facer campaña eleitoral co seu
famoso barrio das artes”.

Novembro 2019 [III]
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O BNG “insta” a Feijóo a revogar a
autorización da apertura da Casa de Xogos

REDONDELA.

O deputado do BNG, Luís
Bará formulou onte unha pregunta
parlamentaria ao goberno sobre a
apertura dunha casa de apostas
no concello de Redondela nas
proximidades dunha zona escolar,
amplamente rexeitada polos ve-
ciños e veciñas.

Tras saudar aos membros da
plataforma en contra da instalación
da casa de apostas presentes no
debate da pregunta do BNG, o
deputado Luís Bará preguntou ao
conselleiro da Presidencia e Ad-
ministracións públicas, Alfonso
Rueda si o goberno está a favor
da apertura da casa de apostas. O
vicepresidente empregou as pa-
labras da alcaldesa Digna Rivas,
no sentido de que se a empresa
conta con todos as permisos tén
dereito a desenvolver esta activ-
diade.

O  nacionalista replicou que a
culpa de que  proliferen “como
fungos” nos últimos cinco anos
as casas de apostas en Galiza, é
produto  dunha lei de 35 anos
que o PP  cambiou  para beneficiar

ás grandes empresas co fin de   au-
mentar o número de máquinas
comecartos e permitir o casino
de Vigo.

O deputado asegurou que exis-
te en Redondela unha grande preo-
cupación pola apertura desta casa
de apostas e que moitas persoas
responderon con mobilizacións
en contra, mesmo recollendo si-
naturas, alegacións e denunciando
“a falta de transparencia da tra-
mitación da autorización”. Bará
afirmou  que o  local “incumpre a
normativa de distancia con respecto
aos centros escolares” xa que a
normativa obriga a non instalar
salóns a menos de  cento cincuenta
metros dos accesos de entrada ou
saída de centros oficiais que im-
parten ensino regrado a menores
de idade polo que  preguntou ao
vicepresidente se consideraba que
a escola de música e o conserva-
torio de Redondela  é un centro
escolar, educativo ao que asisten
menores de idade. Ese centro, re-
calcou Bará, está a menos de
cento cincuenta metros da futura
casa de apostas, recalcou.

O deputado do BNG, Luís Bará
leva a Casa de Apostas de
Redondela, ao Parlamento
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Malia que a intención fundamental
desta conversa é coñecer  valoración
do PP de Redondela sobre o novo go-
berno municipal, quero que comecemos
falando de Javier Bas, e de cales son
os teus sentimentos sobre a súa a mar-
cha a  Madrid como deputado?

Para todo o PP de Redondela e para
min en particular o feito de que Javier
sexa deputado en Madrid é unha
alegría inmensa, e ademais teño a
certeza de que fará un traballo excep-
cional.

E non o ides botar de menos no PP de
Redondela?

Eu agardo que siga colaborando con
nós e nos siga axudando. El segue for-
mando parte do noso grupo humano e

teño a certeza de que a nosa vinculación
afectiva seguirá intacta.

Corríxeme se me equivoco pero creo
que lin declaracións súas nalgún sitio
nas que dicía que defendería os inte-
reses de Redondela no parlamento,
en que se concreta iso?

Pois na defensa firme dos nosos inte-
reses; por exemplo que sen ningunha
escusa se materialice xa  un cronograma
para a supresión da peaxe de Redondela,
ou que se concreten as melloras, que
xa estaban comprometidas e xa cun
orzamento, imprescindibles para o en-
torno de Rande, Trasmañó e Chapela.

A esquerda política de Redondela acú-
savos de que defendedes con moita
intensidade a supresión da peaxe nesta

época de goberno socialista, pero que
non o faciades ,nin por asomo, coa
mesma forza, cando en Madrid go-
bernaba o PP, que tes que dicir ao
respecto?

A esquerda de Redondela minte máis
que fala.

Non é verdade  iso?
Desde logo que non, sendo goberno
Mariano Rajoy fixemos unha mani-
festación en Chapela en contra da am-
pliación da AP9, sendo ministra Ana

Pastor, Javier Bas reuniuse con ela para
dicirlle que non quería esa ampliación.
Nós si que defendemos ao noso pobo,
e non a esquerda deste pobo que sempre
lle dá prioridade os intereses partidistas
particulares sobre os xerais do conxunto
da veciñanza.

Ben, como valora o PP de Redondela
o feito de que o goberno municipal
sexa bipartito e non tripartito?

O BNG non está no goberno de Re-
dondela porque non lle deixaron. Non
está porque AER puxo esa condición,
non ten sentido que o BNG non estea e
que estea unha suposta agrupación de
electores que o que está a amosar é
que é unha prolongación do PSOE.

En serio consideras que AER é unha
prolongación do partido socialista?

Total e absolutamente.
Que voltas dá a vida, noutro contexto
histórico, cando a abstención de AER
impediu que Eduardo Reguera fose
alcalde, diversas voces do PSOE, de-
finiron a AER como a “ marca branca
do PP”?

AER naceu como unha agrupación ve-
ciñal que supostamente viña ao concello
non a ocupar cadeiras, senón para fis-
calizar e evitar as políticas caciquís da
etapa de Xaime Rei, e polo de agora na

entrevista de TINO LAGO

Cando Aristóteles definiu ao ser humano como “ZOON POLITIKON”( animal
político), Mari Carmen Amoedo non existía aínda, pero a concepción aristotélica
adecúase perfectamente a arquitectura de Mari Carmen, pois poucas persoas
coñezo, que vivan a política con tanta intensidade e paixón como a vive a voceira
do PP de Redondela. Eu agradézolle moito a Mari Carmen que me atendera con
tanta amabilidade, sabendo, como sabe, que a miña visión da realidade está nas
antípodas da súa, a nosa conversa foi un verdadeiro exercicio de democracia do
que estaría ben que aprenderan os representantes do PP doutras localidades
próximas a Redondela.

MARI CARMEN AMOEDO, VOCEIRA  DO PP DE REDONDELA

“ESTE GOBERNO É CARNE DE PHOTOCALL
TODO O RATO, PERO NON TEN NADA DETRÁS”



súa acción de goberno o único que
están a amosar é seren unha prolonga-
ción do PSOE.AER dixo que pretendía
traer aire fresco a Redondela, pero o
aire que trouxeron ven bastante conta-
minado.

O goberno de Xaime Rei era un go-
berno caciquil?

Eu non teño ningunha dúbida
Xa pasaron seis meses e xa temos algo
de tempo para emitir unha primeira
valoración do novo goberno municipal
de Redondela, gustaríame coñecela?

O primeiro que quero dicir é que si,
eles teñen as portas abertas, pero o
problema é que non están nos despachos.
En seis meses de goberno bipartito co
apoio cómplice do BNG que non lle
está a facer ningunha oposición a pesar
de ter motivos sobrados para poderlla
facer, non foron quen de presentar nin
sequera un borrador de  presupostos, e
están a traballar cos nosos do 2018
prorrogados 

Ben, aínda non comezou o ano.
Xa pero concellos como Vigo, Salceda
ou Salvaterra por exemplo xa aprobaron
os seus, pero o goberno de Redondela
só se pode definir como un goberno da
mentira e da xustificación.

A mentira por que?
Porque entran dicindo que van limpar
o aire que supostamente nós deixamos
sucio e nin o aire que nos deixamos
tiña un átomo de  sucidade, nin limpan
nada en absoluto .

E da xustificación por que?
Hai que deixar moi claro que nós ga-
ñamos as eleccións municipais, a re-
alidade é que AER perdeu un conce-
lleiro e moitos votos, eles dicían en
campaña que xa estaban preparados
para gobernar, e o certo  é que a so-
ciedade redondelá díxolles claramente
nas urnas que non os querían no go-
berno pois sufriron unha perda signi-
ficativa de apoio, por outra banda a
señora Rivas tivo 1.000 votos menos
que Borrell nas europeas( que foron o
mesmo día cás municipais). É dicir;
1.000 votantes socialistas si votaron
ao psoe nas europeas pero non a Digna
Rivas como alcaldesa. E no caso noso
3.000 persoas non votaron ao PP nas

europeas pero si votaron a Javier Bas
como o seu candidato á alcaldía de
Redondela..
E de aí ven o da xustificación, porque
para xustificar que Redondela precisaba
un cambio de goberno, case case hai
que aceptar “ polbo como animal de
compañía”. Nós deixamos 2,4 millóns
en obra para comezar a facer xa, que
corren o risco de perderse

Por que? E dime algún exemplo?
Por desidia, por apatía total e absoluta.
E algún exemplo pois a casa da cultura
de Quintela, a única parroquia que non
a ten, a área recreativa de Santo Estevo,
despois do que nos costou conseguir
eses terreos, agora están completamente
enlamados. Este goberno non está pre-
parado e tratan de xustificar o que non
ten xustificación. O problema é que a
alcaldesa durante os catro anos que foi
deputada provincial e concelleira da
oposición, en realidade só foi deputada
provincial.

O entroido de verán deste ano como o
valoras?

O botellón foi o mesmo ou máis que
en anos anteriores, e en canto a asistencia
de visitantes foi arredor dun terzo menos
que o habitual. Este entroido foi un ab-
soluto fracaso. Este equipo de goberno
traballa por impulsos e afogado polos
tempos non son capaces de concretar
unha soa medida en beneficio de Re-
dondela. Este goberno é carne de pho-
tocall todo o tempo, pero sen nada de-
trás.

E en canto á vosa oposición?
Como debe de ser unha labor de opo-
sición, fiscalizar a acción de goberno,
e levar ao pleno propostas en positivo
para que mellore Redondela

Non acabo de ver en que beneficia ao
pobo de Redondela a vosa teima co
asunto da exposición do colectivo re-
publicano, do que pouco menos que
fixestes casus belli.

Nós apoiamos ás forzas de seguridade
do estado despregadas en Catalunya,
de feito levamos unha moción a pleno
sobre este asunto, aprobada cos nosos
votos e cos do PSOE e co voto en
contra de AER e do BNG, e non pode
ser que unha semana despois se coloque

unha exposición dunha suposta represión
contra os cidadáns de Catalunya.

Segues avalando, entendo, aquela de-
cisión do voso goberno de retirar esa
exposición?

Si, claro que si, é que se nos estamos
gobernando esa exposición non se fai
Que ambiente percibes pola rúa, non
digo dos simpatizantes vosos, senón
da veciñanza en xeral?
En xeral, que a alcaldesa actúa por im-
pulsos, que non ten idea de onde se
meteu, e que a atención á veciñanza é
moi deficiente, e ata se pode dicir que
en ocasións inexistente.

Como está sendo a túa experiencia
como deputada provincial?

Enormemente enriquecedora, pois co-
ñezo moitas particularidades doutros
concellos que doutra maneira non po-
dería coñecer, malia que a miña valo-
ración do goberno provincial é moi se-
mellante á do municipal; gobernan só
para a foto.

Ben, pero supoño que non poderás
dicir que no reparto de fondos a DEP
utilice camiños diferentes á equida-
de?

No plan concellos existen criterios ob-
xectivos, alí si, pero é que aparte están
os convenios, que a presidenta asina
con quen ela quere, e alí si que beneficia
con claridade a grandes concellos como
Vigo e Pontevedra. A realidade é que
agora mesmo a DEP parece un pleno
da corporación de Vigo.

O outro día lía nun xornal dixital
unhas supostas declaracións do teu
compañeiro Alberto Pazos, nas que
presuntamente defendía o acordo con
Vox en Andalucía, que tes que dicir

ao respecto?
Non coñezo esas supostas declaracións,
si se fixeron realmente, e nese caso en
que contexto as fixo, e eu non podo
valorar o que non coñezo. O que si
quero dicir é que teño moi claro que a
sentencia dos ERES retrasouse a despois
das eleccións voluntariamente.

Rematamos Mari Carmen, o ano pró-
ximo hai eleccións autonómicas, na
hipótese de que para manter a Xunta,
precisarades os supostos votos de de-
putados de extrema dereita, se os hou-
bera, cal sería o teu criterio?

Temos un magnífico presidente da Xun-
ta, cunha amplísima maioría que o
avala, unha estrutura política marabillosa
do PPdG e agardo e desexo que a si-
tuación se poida manter despois das
eleccións do ano 2.020,porque teño a
certeza íntima de que a maioría absoluta
do PP e a presidencia de Alberto Núñez
Feijoo é o mellor para o conxunto da
sociedade galega.

Si vale, pero non me contestaches?
Eu rexeito as actitudes extremistas tanto
as de extrema dereita como as de ex-
trema esquerda, e quero dicir que moito
falamos de Vox pero nada das posicións
de ultra esquerda.

Moi ben, peor non te escapes Mari
Carmen, ti sénteste próxima a un dis-
curso que nega a violencia de xénero,
cuestiona o cambio climático e defende
a necesidade do ensino nas escolas da
caza e as touradas?

Non claro que non, eu non estou próxima
ese tipo de visión da realidade. Eu sín-
tome próxima ao PP, levo afiliada desde
1.992 e non cambiei nin cambiarei.

MOITAS GRAZAS
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Só pola grande cantidade de persoas
que asistides a esta entrevista xa teño
a sensación de que estamos ante un
colectivo moi numeroso?

Abofé que si. É un luxo poder ter cons-
tituído este colectivo feminista na nosa
localidade, amplo, variado, plural, trans-
versal e tremendamente unido e impli-
cado no ben común.

Por que nave Paxaretas?
A raíz da violación múltiple da moza
de Pamplona.

Credes que ese horrible suceso foi
un punto de inflexión para a con-
cienciación feminista?

No noso caso, as que xa estabamos
enfadadas e con gañas de agruparnos
foi o detonante, e a partir de ai creouse
un grupo de whatshp onde empezamos
a meter os contactos de mulleres que
si poidan estar sensibilizadas co femi-
nismo e naceu realmente como unha
urxencia para darlle eco a unha reali-
dade da sociedade,e mais concreta-
mente do mundo que vive a muller,dos
perigos que se expón no día a día.

Consideramos un imperativo moral
denuncialo para que os poderes públicos
fagan o necesario para pór solucións
efectivas e dilixentes.

Como é o voso traballo diario?
Bufff, moi intenso, o grupo do wasp
bota lume con ducias de mensaxes case
sempre , sobran ideas e por desgraza
falta tempo polos traballos da vida cotiá
pero podemos dicir que en nada saen
as propostas e que en seguida nos or-
ganizamos e quitámolas para adiante
con éxito. Temos reunións semanais
para non perder nin o fío nin o traballo.

Tedes web verdade?
si así é, chamase paxaretas. org creouna
Helena, e a verdade sentímonos moi
orgullosas porque fixo un excelente
traballo.

Sodes un colectivo moi plural ? 
Procedemos de disciplinas moi diversas
da psicolóxica, educación, social, mu-
lleres de ciencia, comunicación.... pero
non só nos diferencia a profesión senón
as vivencias de cada unha.

As novas referentes a asasinatos

machistas, violacións colectivas e
todo tipo de abusos contra mulleres
indican que a violencia de xénero é
un fenómeno deste momento histó-
rico en concreto.

Non, a violencia de xénero dáse ao
longo de toda a historia da humanidade
pero agora cremos que se denuncia en
maior número de ocasións. Antes estas
situacións calábanse por vergoña, non
se denunciaba inda por riba de ser a ví-
tima facían crer que eras a culpable. 

Como valorades, en liñas xerais o
papel dos medios de comunicación?

De maneira moi negativa, e en ocasións
desborda os límites da repugnancia,
como por exemplo cando se poñen a
“valorar” a vida sexual das vítimas de
violacións. 

A masculinización da xustiza incide
en negativo na abordaxe xudicial
da violencia machista?

Sen dúbida.
Cal é a chave para comezar a rachar
a arquitectura patriarcal da socie-
dade?

A educación das nenas e dos nenos en
igualdade.

Se algunha muller quere colaborar
con vós, como pode contactar?

Por correo paxaretasredondel@gmail.
com ou polas redes sociais... facebook,
instagram.

Vós tendes unha implicación moi
importante no tecido social redon-
delán que afecta a temas diversos
como por exemplo o asunto da casa
de apostas?

Somos eu diría, un colectivo social po-
lítico cultural filósofo,feminista de todo
un pouco e iso nos enriquece e nos fai
únicas e diversas.. .. e transversal.

Chamáronvos algunha vez femina-
zis?
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COLECTIVO FEMINISTA PAXARETAS DE REDONDELA

“A VIOLENCIA MACHISTA ESTÁ NO DÍA
A DÍA, TODOS E CADA UN DOS DÍAS”
Anabel, Carol,Cris, Débora, Irene, Lucía, Maika, Cheche, María, Marta,
Maruxa, Noe, Pili, Helena, Mamen....son mulleres de Redondela, que entre
outras constitúen o colectivo “Paxaretas”,e todas elas son imprescindibles,
porque o feminismo é imprescindible como o é respirar, comer ou amar, xa
que non poderemos vivir nunha sociedade xusta e democrática de verdade
mentres a metade do xénero humano estea en inferioridade de condicións
con respecto á outra metade, mentres exista unha soa muller no mundo
que poida ser aterrorizada, sometida, humillada violentada, cousificada,
violada ou asasinada só polo feito de selo. Por todas as que non teñen voz,
por todas as que no futuro serán privadas dela, benvida sexa a voz do
colectivo paxaretas e de todas e todos os que asumen voluntariamente un
papel activo no combate contra a noxenta concepción patriarcal da
arquitectura da sociedade.

entrevista de Marcos Santos
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Cantos equipos ten casa Paco?
Oito.

E as idades dos nenos?
Entre catro e oito anos.

Adestras a algún?
Non, este ano só coordino.

Ti pensas que é importante para os
nenos xogar ao fútbol sala como
paso previo ao fútbol 11?

Sen dúbida, e como paso previo ao
fútbol 8 tamén. Os nenos aprenden
moito máis se comezan a practicar este
deporte na modalidade de fútbol sala,
porque é idóneo para adquirir habilidades
técnicas, xa que a cancha é moito máis
reducida.

Para traballar con nenos ten que
gustarche máis o fútbol ou os ne-
nos?

Ten que gustarche formar aos nenos,
tes que ser un pouco pai e un pouco
educador en valores.

Supoño que a importancia de formar
en valores, ti como coordinador, tra-
tarás de transmitirlla aos adestra-
dores?

Abofé que si, é algo esencial. Se eles
transmiten só a idea de gañar, pero non
a cultura do traballo, o esforzo a nece-
sidade de mellorar e o respecto polo
contrario estamos a facelo mal. O noso
triunfo é acadar unha cifra récord de
174 nenos que xogan co noso nome.

E os nenos entenden esa filosofía de
que gañar non é tan relevante?

Se ti consegues facerllo entender, si, eu
penso que si. De feito cóntoche unha
anécdota para min preciosa; cando o
meu fillo comezou a xogar na Xunqueira,

nun partido do seu primeiro ano, o seu
equipo marcou un gol e el foi a darse
unha aperta para celebralo cun amigo
seu que xogaba no equipo rival.

Que supón para Redondela un evento
como o campionato de futbito da
Xunqueira?

Pois para min ten unha relevancia
enorme na Vila, pode estar á altura da
danza das espadas. Non hai ningún
torneo de fútbol sala amateur que xere
tanta expectación. De feito aos nenos
ilusíónaos máis cá propia temporada
en si. Non me parecería raro que dentro
de pouco deixase de ser un torneo lo-
cal.

Naceu cun mundial non?
Si co mundial 82,de feito inicialmente
os equipos levaban o nome das nacións
que participaran.

E como conseguides mantelo vivo
ao longo do tempo?

Grazas á boa vontade dos nosos patro-
cinadores como por exemplo Sánchez
Álvarez.

Que che gustaba máis, cando o xo-
gabas ou agora cando adestras?

Formar a nenos encántame, non o cam-
bio.

Casa Paco ten algún proxecto para
o ano futuro?

No ano 2021 cumprimos 40 anos e
gustaríanos moito ter un equipo de
base, unicamente feminino.

Agora tedes equipos mixtos?
Si, pero temos moi poucas nenas

Ese equipo feminino podería disputar
o torneo de A Xunqueira?

Si, claro que si.

Rematamos, como se porta o Con-
cello con vós?

Ben, digamos que se porta Ben.
Temos moi bo trato co concello. Non
hai queixa.
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CASA PACO é unha institución en Redondela, graza á labor abnegada, solidaria e
altruísta do gran Manolo Conde, centos de nenos de xeracións diferentes puideron gozar
da práctica do fútbol. Hoxe conversamos co seu coordinador deportivo Iván Vallés.

É un paradoxo porque ese termo foi
inventado por un nazi, que proxecta
nas mulleres o que realmente é el.

Cales son as vosas actividades na
actualidade?

Pois estamos co tema dos almanaques,
coa venda solidaria dos calendarios
que xa o presentamos hoxe. É unha
iniciativa moi chula na que cada mes
sae unha muller redondelá para sen-
sibilizar do seu traxecto na vida, e
cada mes unha muller representativa
cunha frase significativa sobre o que
é o feminismo para elas.

Os homes podemos ir as manifes-
tacións feministas?

Os homes debedes ter militancia
feminista, os que o sintan de ver-
dade deben combater explicitamente
as actitudes patriarcais, dicir con
claridade que ese lixo a vós non
vos representa como homes. Nas
manifestacións feministas debedes
estar detrás das mulleres ou nas
beira rúas apoiando, porque do que
se trata é de que quen sofre o
acoso, a violencia de todo tipo ata
chegar ao asasinato,só polo feito
de sermos mulleres, sexa visible
en primeira liña denunciándoo e
combaténdoo.

Sobre a prostitución cal é a vosa
opinión?

Nós somos abolicionistas,é unha co-
rrente que argumenta que todas as
prostitutas traballan forzadas en maior
ou menor grado, incluso podendo
non sen ser conscientes delo, e por
tanto é unha forma de violencia contra
a muller. 

Gustaríame saber a posición de
paxaretas sobre a xestación su-
brogada?

Estamos en contra, cremos que é
outra forma de explotación e de vio-
lencia contra a muller,temos constancia
de que existen granxas de mulleres
en outros países, e logo é unha cuestión
tamén interpretable en chave de clase,
xa que só afecta a mulleres de clase
baixa que se ven obrigadas a algo tan
dramático por pura necesidade de su-
pervivencia.

MOITAS GRAZAS

IVÁN VALLES, COORDINADOR DE CASA PACO

“O NOSO TRIUNFO É ACADAR UNHA
CIFRA RÉCORD DE 174 NENOS QUE
XOGAN CO NOSO NOME”



Eu era cliente da peluquería Enredos
e de súpeto pasei a selo da “pelu de
Lara”, por que?

Pois porque eu desde o principio nunca
estiven moi convencida do nome.

A que te refires cando dis “desde o
principio”?

Aos catro anos que levo eu co nego-
cio.

Pero esta peluquería ten moitos máis
anos de vida, verdade?

Si, en total ten 48 anos.
Caramba os mesmos ca min, 48 anos
ininterrompidos??

Si, ela xubilouse un sábado e eu abrín
a porta.

Non me digas máis, o domingo?
Ha, ha ha ha, non pero, case, ela xubi-
louse o sábado e eu abrín o luns.

Ti levas catro anos como propietaria
deste negocio, pero ENREDOS non
foi o teu primeiro affaire, verdade?

Ha ha ha ha ha, vouche corrixir, xa
sei que es de broma pero o termo
que utilizas non é apropiado, ENRE-
DOS non foi un “affaire” foi un
asunto moi serio, pero efectivamente
non foi o primeiro, xa tiña experiencia
no sector pois traballei nunha pelu
de Teis como empregada.

ENREDOS xa era o nome orixinal

do negocio ou puxéchesllo ti?
O nome púxenllo eu, ben, mellor dito
foi un consenso familiar dos meus so-
briños, pois antes tiña o nome da súa
anterior propietaria.

E o nome ten algunha relación se-
mántica coa túa personalidade?

Ha, ha ha ha, si algo si, confeso si
Ah si, pois non me pareces dese per-
fil..

Ha, ha ha, tampouco nos coñecemos
tanto. Eu son moi traballadora e
responsable, pero no momento da
festa e da troula cando hai que “en-
redar á xente”, non hai quen me
pare.

Os cambios sempre soen ser traumá-
ticos, non che deu algo de medo mudar
o nome do negocio a “La pelu de
Lara”?

Non, porque o nome de Enredos non o
utilizaba ninguén, todo o mundo dicía
que ía á pelu de Lara,e mira ti máis
fácil imposible.

Levas máis dun ano co nome novo,
valórao?

Pois foi estupendo, asemade asumín
novos proxectos o que é un reto im-
portante para min.

Que proxectos?
Asocieime cunha maquilladora, de San

Miguel de Oia, Silvia.
Vaia, fuches buscar lonxe á socia?

Ha, ha ha é que comecei como clienta,
e a verdade é que conxeniamos xenial
e decidimos facer eventos xuntas; vodas,
bautizos, e todo tipo de celebracións.

E como vos organizades?
Se son clientas miñas ven ela ata Cha-
pela, e se son súas vou eu ata San Mi-
guel, e ás veces traballamos fóra, es-
pecialmente cando se trata de temas de
vodas que imos ata o lugar da celebra-
ción.

Vaia, temos unha novidade impor-
tante?

Si, moi importante e que
me ilusiona moito, desde
a primeira voda que fixe-
mos xuntas en febreiro
deste ano a verdade é que
non paramos.
Traballades cómodas
xuntas?
Comodísimas Tino, a ver-
dade é que eu síntome de
marabilla con ela.
A valoración global do
ano Lara?
Moi boa, para min o 2.019

no que ao aspecto profesional se refire,
foi un ano de cumprir todas as miñas
expectativas.

Vexo que despois de case 20 anos fo-
zando no pelo da xente, segue a ilu-
sionarche o teu traballo verdade Lara?

Moito, ilusióname dunha maneira su-
perlativa.

Segues pensando que o mellor da túa
profesión é traballar coa xente e o
peor traballar coa xente?

Vaia memoria que tes, iso dixéracho o
ano pasado, e si, sego a pensar o
mesmo, pero afortunadamente no meu
caso, no caso das miñas clientas e
clientes o mellor gaña por abafadora
maioría ao peor.

Hai algún tema que sexa complicado
de tratar con perfiles determinados
de clientes?

A política, e a relixión.
E sigamos coa memoria, segues tendo
a ilusión de cambiar de local?

Si, claro que si, e algún día fareino,
teño por costume pelexar por converter
os meus sonos en realidades e neste
caso non vai ser diferente. Quero un
local moito máis grande con máis e
mellor luz natural e onde poida ampliar
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Peixes e mariscos 
da Ría de Vigo
Menú do día

R/ Isidoro Queimaliños, 41
Redondela - 986 401 194

LA PELU DE LARA: eficiencia, creatividade e
simpatía a toneladas en pleno corazón de Chapela
Nalgún sitio, do que non quero lembrarme, lin que as mellores historias na vida
das persoas son as que xorden de maneira espontánea, as que non planificas, se
cadra porque nacen como resultado das emocións e, xa que logo, chántanse con
maior firmeza no máis profundo da alma de cada un. Así me pasou a min con esta
reportaxe coa miña peluqueira, non tiña intención de facela, pero un día, mentres
me cortaba o pouco pelo que me queda, estaba a pasalo tan ben conversando
con Lara, que pensei que sería unha boa idea prolongar a conversa e entrevistala.
Si quero lembrarme de que era a escritora Carmen Martín Gaite a que dixo que
non hai experiencia máis agradable que a conversa, cando quen fala sinte a
necesidade de falar, e quen escoita ten gañas de escoitar, e iso, exactamente iso,
é o que me pasa a min cada vez que vou cortar o pelo con Lara. Aconsello ás
lectoras e lectores que non a coñezan que proben a coñecela, teño a certeza de
que lles vai pasar o mesmo que a min me pasa.



os servizos de estética, poder contratar
a alguén que se dedique só a homes e
moitos máis sonos máis que algún día
serán realidades.

Acabamos Lara veste de perruqueira
toda a vida?

Si, igual fago algunha outra cousiña
para complementar pero deixar a miña
profesión por completo,non, de nin-
gunha maneira.

Agora si que rematamos Lara, podes
aproveitar as nosas páxinas para dicir
o que queiras ás túas clientas e clien-
tes?

Eu valoro moito a lealdade nos seres
humanos, é unha calidade que admiro
e respecto profundamente, e teño que
dicir que estou inmensamente agra-
decida, pero cunha inmensidade su-
perior ao máis inmenso dos océanos,
á gran cantidade de clientas e clientes
leais que me honran coa súa compañía,
para min máis que as miñas clientas,
son xa as miñas amigas e amigos, e
desde logo, a miña casa, LA PELU
DE LARA, é tamén a súa, agardo ser
capaz de facer que vos sintades así
despois de compartir un rato comigo.
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AO CARÓN
DO INSTITUTO
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PRIMEIRA CONSULTA E LIMPEZA GRATUITA
(BAIXO PRESCRIPCIÓN MÉDICA)

clinica@novaodontointegral.com

Cóntanos que é Europa laica?
Europa laica trata de quitar adiante o laicismo en
España intentando construír un movemento social
activo organizado que traballe na liña de alcanzar
o estado laico.

Ti fuches presidente da plataforma en Asturias,
verdade ? 

Exactamente estiven 8 anos agora está o compañeiro
Luis.

Cal é a vosa valoración sobre o concordato da
igrexa católica co estado español?

A constitución apróbase a finais de 1978 e os
acordos co vaticano fírmanse o 3 de xaneiro de
197, menos dun mes despois da aprobación da
constitución.
Ante a pregunta de por que se realizaron eses
acordos a resposta institucional é porque hai un
mandato constitucional de facelo, e esa resposta é
mentira. A cuestión cronolóxica indica con claridade
que os acordos xa estaban absolutamente cociñados
dada a complexidade diplomáticas de pactos desa
envergadura.

Non e impropio que un pais que se declara aber-
tamente aconfesional siga financiando á igrexa
católica?

Por suposto,iso e precisamente unha das cousas
que xa dicía Gonzalo Puente Ojea.
Esta constitución e os acordos co vaticano teñen
tal contradición que demostran que o sistema
político do estado Español como mínimo é pouco
homologable ás democracias Europeas. 

Alén de non cobrarlles o IBI podemos cuantificar
cantos cartos lle achega o estado español á igrexa
católica? 

Mentres os acordos co vaticano sigan vixentes é
moi difícil pola opacidade deses acordos. Os
arquivos da igrexa son inviolables e a igrexa non

entrevista de MARcOS SANTOS

JOSE LUIS IGLESIAS, DE” EUROPA LAICA”

“TIVEMOS CORENTA ANOS DE
DICTADURA E AGORA LEVAMOS
CORENTA DE TOMADURA DE PELO”
EUROPA LAICA é unha asociación fundada no ano 2.001, que ten a súa sede na capital do estado. Defende o
pluralismo ideolóxico como regra fundamental do estado de dereito, e o establecemento dun marco xurídico que
o protexa fronte a calquera interferencia de calquera institución relixiosa. O asturiano Jose Luis Iglesias, que foi
presidente desta asociación en Asturias, estivo recentemente polas terras de Redondela e nós aproveitamos para
conversar con el.



esta obrigada a declarar Porén toda
entidade privada que recibe fondos
do estado esta obrigado a publicar
unha memoria pero ano tras ano Eu-
ropa laica ten denunciado que esa
memoria, no caso da igrexa, é case
unha mofa, xa que non explican ab-
solutamente nada e iso nunca foi res-
pondido polo tribunal de contas porque
son intocables. 
Uns dos datos que si se sabe e canto
diñeiro se destina a ensinanza con-
certada. O que nunca vamos a saber
e canto deixa de tributar... e no terreo
da beneficencia e traballos sociais
tamén existe moita opacidade. como
por exemplo no caso da mal chamada
caritas diocesanas que o final a esta-
mos mantendo os cidadáns.. con todo
o que recibe e deixa de tributar.

Por que, dis iso de caritas?
En realidade debería chamarse cáritas
cidadás, xa que quen a mantemos
somos nós cos nosos impostos.

Que opina Europa laica de que aínda
ensínese relixión nos colexios?

Pois estamos ante un descarado adou-
trinamento. 

A igrexa vai de man do estado?
Creo que o estado vai de man da

igrexa. 
Quen ten mais poder agora a igrexa
ou o Estado?

A igrexa adáptase aos tempos. No
momento actual en algún aspecto como
por exemplo na moralidade pública, a
igrexa aínda ten moito que dicir.

No caso do inmenso patrimonio ar-
tístico que posúen, tamén teñen re-
lacións de privilexio?

Absolutamente como o caso escan-
daloso das pinturas de SIJENA. Estes
señores violan a lei de patrimonio, e
gozan duns privilexios inauditos. Nos
temos coñecementos incluso de des-
trución de obras. 

Se cadra o seu reino non é deste
mundo?

As xustiza é deles e para eles.
Sabemos algo da suposta vinculación
da Igrexa con empresas de armas? 

Non teño datos para afirmar iso con
rigor.

Que modelo propón Europa Laica?
Seria un avance xigantesco o modelo
francés no que existe unha gran se-

paración do estado coa igrexa. Son
as leis que mais ou menos quixo im-
plantar aquí a república que foio
único período onde España tratou de
executar unha separación efectiva
entre o estado e a igrexa, o demais
España sempre tivo concordatos,o
cal, como che digo choca de fronte
con ser demócrata 

A chamada Transición non mudou
nada?

Eu diría que tivemos corenta anos de
ditadura e levamos corenta de toma-
dura de pelo.
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MOI FELICES FESTAS A TODOS
OS NOSOS CLIENTES E AMIGOS

ALEXANDRE BÓVEDA, 3
SOUTOMAIOR

CAFETERÍA PASTELERÍA

"LUME
NOS CUS"

SOUTOMAIOR
LOURIDO S/N

ASOCIACIÓN 
DE BOLOS 

682 152 025 - 886 310 577
Na Pantalla Cesantes
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Estamos a piques de rematarmos
o ano, como o valoramos, alcal-
de?

Ben, creo que en liñas xerais foi un
bo ano para Fornelos, moi intenso
politicamente pois en moi pouco
tempo vivimos unhas eleccións mu-

nicipais, unhas europeas e dúas na-
cionais.

No teu pobo, o partido socialista
ten a situación política moi contro-
lada?

Eu o que entendo, e que a maioría
das veciñas e veciños avalan a nosa

xestión coa súa confianza o que é
unha inmensa honra para min desde
logo.

Aquel experimento un tanto peculiar
de C,S que montaron para as mu-
nicipais aquí, en que quedou?

En nada, non quitaron representación

EMILIANO LAGE. ALCALDE DE FORNELOS DE MONTES

“ESTE GOBERNO TEN MOI CLARAS AS DEFICIENCIAS E AS
NECESIDADES DE ACTUACIÓN QUE TEN FORNELOS, E NA MEDIDA QUE
EXISTAN POSIBILIDADES ECONÓMICAS IMOS IR A POR ELAS CON
ENERXÍA E CONTUNDENCIA”
Non hai mellor forma de rematarmos o ano que
achegándonos a Fornelos de Montes, o pobo
máis bonito do bonito do mundo, pola súa
inmensa beleza física e polo acougo e serenidade
que transmite, como sempre foi un pracer
conversar do divino e do humano co seu alcalde.

Repostería creativa
Panadería
Lambonadas
Xeados



e como todos os proxectos sen base real
que se montan ad hoc para un proceso
electoral concreto, cando o proceso re-
mata, o experimento desaparece. Fíxate
ti cal sería a miña sorpresa que á candidata
de C,S nas municipais de Fornelos de
Montes, mireina eu no mitin que deu
Pedro Sánchez en Vigo.

Ti sempre me dixeches que a única opo-
sición real que tiñas era a que exercía o
BNG, agora que Pedro xa non está, coa
súa actual concelleira, Mila de Traspielas,
sigue acontecendo o mesmo?

Exactamente o mesmo. A única oposición
que teño aquí é a do BNG, unha oposición
contundente pero responsable.

E o PP de Fornelos, segue actuando
como unha procesión de caladiños?

Non fan nada, só votan o que conside-
ren.

Pero algunha moción presentarán, su-
poño?

Non.
Alucino, en serio Emiliano?

Absolutamente en serio, nunca presen-
taron ningunha moción.

Que tal foron as festas de Agosto?
Moi ben, malia que o tempo non axudou
moito, tanto de contido como de afluencia,

considero que estiveron na liña do que
soen ser aquí as festas patronais.

Penso que a sociedade fornelense está
moi implicada nesas festas verdade?

Abofé que si, e aínda que son moitas as
persoas que se implican, quixera apro-
veitar para destacar o traballo inmenso
en calidade e cantidade de dúas persoas
que colaboran de maneira superlativa:
Cayetano e Eva.

No anterior mandato 2015-2019 tiñas a
ilusión de facer realidade o Tanatorio,
como así foi, que proxectos tes en mente
para este período 2019-2023?

Ben todo dependerá das posibilidades

económicas que teñamos, precisamos a
renovación de varias instalacións de-
portivas, algo que xa lle comentei á pre-
sidenta da DEP.

E a súa receptividade?
El é moi sensible ás necesidades dos
concellos alén dunha persoa xusta. Tamén
precisamos renovar o tellado do pavillón.
Avanzar no saneamento é moi importante
para nós.

En que zonas?
Rematar o de Calvos, que xa non nos
falta moito, o de Fornelos xa está re-
matado e agora teremos que meternos
seguramente con Traspielas malia que
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a orografía desa parroquia é moi com-
plicada xa que ten catro núcleos de
poboación moi diferenciadas. O sa-
neamento nun concello como o noso é
complicadísimo, tanto pola orografía,
como pola dispersión como polo custe.
Fíxate a depuradora de Calvos, a nós
sáenos entre 15.000€ e 20.000€ ao
ano, e como comprenderás se a Xunta
non se implica o que debe, pois resulta
realmente difícil. E xa por último tamén
temos necesidade de mellorar a nosa
rede viaria. En definitiva, este goberno
ten claro as deficiencias e as necesidades
de actuación que ten Fornelos e na
medida de que existan posibilidades
de financiamento imos apor elas con
absoluta enerxía e contundencia.

Fan falta cartos claro?
Si, desde logo. Nas campañas electorais
todos falan da “España vaciada”, pero
unha cousa é falar e outra moi distinta e
exercer a responsabilidade de achegar
os investimentos necesarios para que o
rural non se vacie.

Se algunha familia nova quixera vir a
vivir en Fornelos tería facilidades para
atopar unha vivenda?

Non hai moitas, a verdade é que non.
Hai algunhas ruinosas que compran
xente de fóra e rehabilitan, pero no
aspecto da vivenda nova para mercar
e alugar, eu entendo que a Xunta de-
bería dar un paso adiante na creación
dun parque de vivendas no rural a
prezos asequibles para facilitar que a
xente que o desexe poida vir vivir ao
rural.

Supoño que á hora de dar licenzas para
vivenda nova o, concello non será un
problema?

De ningunha maneira, todo o contrario,
sempre cumprindo escrupulosamente a
lei por suposto, nós damos todas as fa-
cilidades do mundo

Fálanos do Foxo dos lobos?
Pois rematámolo de limpar e preparar
hai pouco, cunha subvención de turismo,
e seica é o máis grande de Europa. Re-
centemente organizaron unha andaina
para miralo e presentáronse 130 per-
soas.

Os premios Lueiro Rei seguen indo
ben?

Eu entendo que si, seguen a ser unha
das sinais de identidade do noso pobo e

considero que xa están inseridos no pa-
norama cultural de Galicia como unha
das citas imprescindibles e de máximo
nivel.

Este nadal vas pór unha noria como a
de Vigo?

Ha ha ha ha, este Nadal imos pór unha
decoración moi bonita e decente, con-
forme a nosa capacidade, como procu-
ramos facer todos os anos.

A atención ás persoas que o pasan mal,
segue a ser unha prioridade?

Total e absoluta, este é un goberno sen-
sible ás necesidades dos segmentos de
poboación que sofren, e sempre vai
estar para atendelos no que precisen.

Quedaches contento da aperta entre
Pedro Sánchez e Pablo Iglesias?

Si, claro que si, aínda que penso que
debería terse feito antes.

E para rematar, que vai pasas nas elec-
cións autonómicas do 2020?

Eu creo que é evidente que a Galicia
faille falta un cambio con urxencia, e
só pode ser liderado pola experiencia e
pola solvencia do partido socialista.
Estou moi ilusionado en que o próximo
presidente da Xunta será socialista

CAFETERÍA DO
C.C. DE PAZOS
DE BORBÉN

O mellor
ambiente da
contorna



CANGAS.

O Concello de Cangas vai
a iniciar en breve un curso no
que se vai a impartir o Certifi-
cado de Profesionalidade de
“Desenvolvemento de proxectos
de instalacións frigoríficas”. Ten
un total de 588 horas, con 80
horas de prácticas en empresas
e se vai a impartir na Casa de
Oficios do Concello en horario
de mañá. Trátase dunha forma-
ción oficial totalmente gratuíta,
subvencionada pola Consellería
de Economía, Emprego e In-
dustria da Xunta de Galicia,
que está dirixida ás persoas en
situación de desemprego que
cumpran o requisito de acceso
aos certificados de profesiona-
lidade de nivel 3 (bacharelato
ou equivalente, competencias
clave de nivel 3, etc.). Así mes-
mo, os alumnos/as que asistan
ao curso poderán solicitar dife-
rentes axudas económicas se-

gundo as circunstancias con-
cretas de cada persoa (axuda
de transporte, de conciliación,
discapacidade, etc.). O número
máximo de alumnos é de 15.

As persoas interesadas deben
solicitalo o antes posible na
Oficina de Emprego de Cangas
e/ou na Casa de Oficios do
Concello (986304650, casadeo-
ficios@cangas.gal)

Relación de módulos for-
mativos e de unidades formati-
vas que se van a impartir:

MF1167_3: Instalacións e
procesos frigoríficos (140 ho-
ras):

- UF1026: Caracterización
de procesos e instalacións fri-
goríficas (70 horas).

- UF1027: Caracterización
e selección do equipamento fri-
gorífico (70 horas).

MF1161_3: Electrotecnia
para instalacións térmicas (80
horas).

MF1162_3: Representación
gráfica en instalacións térmicas
(80 horas).

MF1168_3: Planificación da
montaxe de instalacións frigo-
ríficas (190 horas):

- UF1028: Planificación
da montaxe e protocolo de pro-
bas en instalacións frigoríficas.
(70 horas).

- UF1029: Elaboración do
plan de aprovisionamento, cus-

tos e documentación técnica en
instalacións frigoríficas (60 ho-
ras).

- UF0415: Prevención de
riscos e xestión medioambiental
en instalacións frigoríficas (60
horas).

MP0209: Módulo de prác-
ticas profesionais non laborais
de desenvolvemento de pro-
xectos de instalacións frigoríficas
(80 horas).
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CANGAS.

Seguidamente indícanse as
bases con toda a información de
interese xeral:

Presentación das candidatu-
ras: 18/11/2017 ao 07/12/2019

Dotación: 2 premios de
2.500€. Tipos de Proxectos e te-
máticas: Investigación e estudos,
Proxectos técnicos e Activida-
des. Enmarcados nos seguintes
ámbitos: Igualdade, Inclusión
social, saúde, ecoloxía e medio
ambiente, conciliación familiar,
cooperación,...

Requisitos para participar:
Entidades sen ánimo de lucro
ou aquelas que dentro dos seus
fins teñan algún dos ámbitos de
actuación establecido nas bases
e estar domiciliadas no Mo-
rrazo.

Bases Proxectos
de Interese Xeral
para a veciñanza
de Cangas

Certificado de Profesionalidade de Instalacións Frigoríficas

Avda. de Bueu, 29 - Cangas
986 300 411
caprichosdmama@gmail.com
www.caprichosdemama.es

Caprichos de Mamá
Caprichos de Mamá - Moda infantil



Comecemos polo principio Moisés, de
onde es ti?, a que te dedicas profesional-
mente e como se iniciou a túa actividade
artística?

Eu nacín en Cangas, paso por moi pouco
dos 50,e vivo en Redondela desde hai 15
anos. Estudiei decoración en Santiago.

Caramba que bonito, e por que deco-
ración?

Por nada especial, supoño que sempre
tiven vocación pola estética. Traballei en
empresas familiares, a miña familia tivo
ximnasios no Morrazo. E tamén tiven
moita vinculación con distintos traballos
manuais ata chegar á actualidade que tra-
ballo en Lourizán na antiga escola de ca-
pataces.

E a actividade artística, cando come-
zou?

En Xullo do 2017 comecei a facer a pri-
meira obra de carácter abstracto, antes
facía talla en madeira e algún tipo de tra-
ballo relacionado co bonsai. Aos 16 meses
da primeira obra decidín expoñer.

Que tipo de obras fas?
Sobre todo relevos en madeira con pre-
dominio de madeiras nobres recupera-
das.

Cando foi a túa primeira exposición?
En novembro do 2018.
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MOAÑA

O artista do Morrazo e veciño
de Redondela Moisés Iglesias,
desenvolve a súa segunda
exposición na sede de
Afundación, na rúa Velázquez
Moreno 18 de Vigo, entre o 7 de
novembro e o 8 de decembro.
A nova Peneira conversou con
el, e a verdade foi un pracer
charlar, do seu traballo en
particular e da natureza da arte
en xeral, cun home amable
culto e sensible como el.
Animo a todas as lectoras e
lectores que posúan
sensibilidade artística a que se
acheguen pola fundación a
gozar coa súa obra, vailles
sorprender en positivo pola
súa gran calidade estética.

EXPOSICIÓN DO ARTISTA MOISÉS I    

Rúa de
Ramón Cabanillas, 2

Moaña
886 096 330



Cantas obras compuñan a exposi-
ción?

5 esculturas e 19 relevos.
Pero a ti que non che coñecía ninguén
no mundo da arte, como fixeches
para poderes expor?

Fixen un dosier, con fotos das miñas
obras e unha pequena explicación das
mesmas e mandeino por correo postal
á fundación, e o mesmo día que o reci-
biron xa se puxeron en contacto comigo
para darme unha data.

Canto tempo durou a exposición?
14 días.

E como valoras o seu resultado?
Valóroo como excelente, non podo
dicir outra cousa.

A túa intención era só darche a co-
ñecer ou tamén vender as obras?

As dúas á vez, e vendín 5, 3 esculturas
e 2 relevos.

Caramba, para ser a primeira vez
que expuñas o resultado foi impre-
sionante

A verdade é que si, foi moi satisfacto-
rio.

Que prezo teñen as obras?
Naquela exposición a máis barata sobre
240€ e a máis cara sobre as 4.000€.

Cales son os criterios que utilizas
para porlle os prezos?

Non os puxen eu, derivou dun consenso
entre varios artistas, sempre tomando
como medida os prezos medios, nin
moi por riba nin moi por baixo, nos
que se move o mercado.

A creación artística debe responder
unicamente a criterios estéticos ou
tamén a criterios éticos?

Para min a ambos parámetros. A arte
debe aspirar a perdurar no tempo e
debe transmitir unha mensaxe subxec-
tiva. Ao meu xuízo a súa interpretación
debe quedar a criterio da imaxinación
do suxeito perceptor.

Estou de acordo co da perdurabili-
dade, pero teño unha visión diferente

en canto ao outro aspecto que for-
mulas, supoño que o artista creará
en función dunha idea previa, e o
adecuado será unha interpretación
o máis aproximada posible a esa
idea, non?

Non, para min non. Eu teño unha idea
que me inspira a crear,pero non é nada
definido nin pechado, vouna modifi-
cando a medida que avanza o proceso
creativo e para min é moi importante
a subxectividade interpretativa de cada
observador.

Se ti creas unha obra e é percibida
por 10 persoas distintas ás que lle
transmite 10 interpretacións dife-
rentes, non supón un fracaso?

Non, todo o contrario, para min é un
éxito rotundo, porque da subxectividade
dunha idea inicial naceron 10 interpre-
tacións diferentes e esa situación, para
min, é un éxito do proceso creativo.
De feito eu nin sequera lle poño título
ás miñas obras, cada observador ten
que formar o seu propio criterio e todos
son perfectamente válidos.

A crítica ou a denuncia social están
presentes no teu proceso creativo?

Non, creo que ese parámetro é pura-
mente obxectivo e de forma abstracta
non se podería expresar.

Ben, como foi a segunda exposi-
ción?

Xa o día que rematou a primeira comecei
a crear a segunda, que é a que estamos
facendo hoxe. Leva o mesmo tipo de
obras con materiais algo máis refinados
e precisos.

Cantas pezas expós?
Nesta 14 relevos e 3 esculturas.

De que data a que data é a exposi-
ción?

Do 7 de novembro ao 8 de decembro,
malia que cando realizamos esta entre-
vista acabamos de iniciala, podo dicir
que o primeiro día foi un éxito rotun-
do.

Pódese vivir da arte?
É moi difícil, hai xente que si o ten
conseguido, pero é dificilísimo.

Ti aspiras a chegar a esa situación?
Si, claro que si, é un sono que teño,
sempre é bonito ter metas elevadas,
non é nada fácil pero eu vou pelexar
por elo.

Á hora determinar a calidade ou
falta dela dunha obra artística, hai
razóns obxectivas que o poidan mar-
car con claridade, ou iso depende
da percepción subxectiva do obser-
vador?

Non, non as hai, todo depende do
criterio subxectivo do perceptor.

Temos visións diferentes Moisés, eu
creo que si as hai

En moitas ocasións iso decídeo o mer-
cado.

Son cousas diferentes, creo eu, non
falo de criterios económicos que por
desgraza si os determina o mercado,
falo desde unha perspectiva técnica
da calidade artística

Si, vale, para iso están os críticos de
arte. E en moitas ocasións a subxecti-
vidade do crítico, asegúroche que des-
provista de calquera criterio técnico é
a que move mercado. A arte neste mo-
mento está un pouco prostituído, non
hai criterios claros que marquen a di-
ferencia entre o éxito e o fracaso.
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Programa de Apoio
Socioeducativo de
Cangas 2019-2021.
Programa RAIS
CANGAS.

O Programa  de  intervención
socio educativa que inclúe activi-
dades de reforzo académico e ac-
tividades lúdicas co obxectivo da
integración social dos menores con
dificultades. É un  programa  diri-
xido  a  inclusión  activa e  a loitar
contra a pobreza da poboación
máis  vulnerábel, dende a activación
e  a creación de ferramentas  para
un futuro en igualdade de oportu-
nidades.

Búscase:
• Promover a adquisición dos

hábitos e técnicas de estudo que
permitan acadar  o  éxito  acadé-
mico,  diminuíndo   así  o risco  de
abandono, desinterese  ou fracaso
escolar.

• Favorecer  a  motivación  dos/as
alumnos/as  cara  os  estudos.

• Promover  a  reflexión  so-
bre  a  actividade do estudo e os
beneficios que proporciona sobre
a  persoa  que  a realiza.Fomentar
bos hábitos de organización e pla-
nificación do estudo;  e  adquirir
as  técnicas de estudo necesarias
para desenvolver a tarefa académica
con éxito.

Descrición das actividades:
Martes:

• 1º Grupo de 16:00-17:00
horas: Reforzo educativo primaria

• 2º Grupo de 17:00-18:00
horas: Reforzo educativo primaria

• 3º Grupo de 18:00-19:00
horas: Habilidades sociais secun-
daria.
Xoves:   

• 1º Grupo de 16:00-17:00 horas
Reforzo educativo primaria

• 2º Grupo de 17:00 -18:00
horas: Reforzo educativo primaria

• 3º Grupo de 18:00-19:30
horas: Reforzo educativo secun-
daria.

    IGLESIAS SANTOS EN AFUNDACIÓN



InsomniaMONCHO LAREU
Membro de Anova
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opinión

No duerme nadie por el cielo. / Nadie, nadie. / No
duerme nadie. / Las criaturas de la luna huelen

y rondan sus cabañas (...)”. Con estes versos comeza
“Ciudad sin sueño”, un dos poemas senlleiros do
que probabelmente sexa o mellor e máis elaborado
poemario de Federico García Lorca, Poeta en Nueva
York. Unha ruptura coa súa poesía anterior abeirada
a un surrealismo persoal e a unha técnica versificadora
maxistral. O insomnio, a incapacidade de durmir, a
impotencia para coller o sono... como metáfora do
desacougo, da intranquilidade, do desasosego.
No verán pasado, nunha entrevista concedida a
un medio da súa confianza, o Presidente español

en funcións confesaba que non podería durmir tran-
quilo formando un goberno de coalición co espazo
político situado á súa esquerda. Para alén das brin-
cadeiras e piadas que conlevou a estrambótica afir-
mación, sabemos perfectamente que non ía ser el o
penitente insomne, senón “eses que gobernan, sem-
pre, e sen se apresentar ás eleccións”: grande em-
presa, banca, Íbex, igrexa, monarquía, forzas re-
presivas, lobbys ideolóxicos, grandes medios au-
diovisuais.

E na política galega, quen durmirá ben? Dormen
ben Gonzalo Caballero e os seus pensando que os
resultados dunhas eleccións xerais son transpolábeis
a unhas galegas. Dorme ben a incompleta e mutilada
Galicia en Común por conservar a leiriña “do me-
nos-mal” en tempos de refluxo electoral. Dorme

ben o nacional-autonomismo (Bloque/Compromiso)
por ter a mesma forza ca Teruel Existe ou o rexio-
nalismo cántabro. Feijóo non sei se dorme ben, pero
os que están detras del xa estarán a mover os fíos
para que siga a durmir en Monte Pío máis anos. E o
pobo? Dorme ben? Non o fai a traballadora que non
chega a fin de mes, nin a viúva. Non o fai o autónomo
ao que non lle saen as contas. Non o fai a estudante
que non pode pagar a taxas nin o alugueiro. Faino o
dono da casa de apostas e o caseiro que ten seis
pisos. Non o fai quen busca comida no lixo e leito no
albergue. Faino quen move contratas e subcontratas,
o comisionista, o usureiro, o liberado político, a
subvencionada por calquer cousa en calquera mo-
mento. Tampouco dorme ben quen está nunha lista
de espera sanitaria ou quen é dependente dunha
precaria.

Realmente, alguén durmirá ben? Non o creo.
Tan só dormen ben os finados. As vivas non podemos.
Veñen tempos axitados, unha nova década cunha
nova crise. Os anos vinte prometen ser consecuencia
do sementado nos dez. E mentras haxa diferenzas
de clase, pobos sometidos, mulleres aldraxadas,
agresións ao planeta... aquí non vai durmir nin-
guén.“(…) Ya lo he dicho. / No duerme nadie. / Pero
si alguien tiene por la noche exceso de musgo en las
sienes, / abrid los escotillones para que vea bajo la
luna / las copas falsas, el veneno y la calavera de los
teatros”.

BUEU.

O Concello de Bueu, a tra-
vés da empresa Procesadora
Gallega de Alimentos, vén de
instalar dous novos colectores
para aceites usados, que se
suman aos nove que xa fun-
cionan desde o mes de maio.
Tal e como destaca Xosé Leal,
concelleiro delegado da área
de residuos, “o servizo am-
plíase coa inclusión dun con-
tedor ao carón do cemiterio
da parroquia de Cela, e na rúa
Xosé María Estévez, dentro
do casco urbano da vila”. 

Os recipientes facilitan a
reciclaxe dos aceites vexetais
para garantir a correcta xestión
e posterior valorización. Se-
gundo os datos facilitados pola
empresa xestora, desde maio
ata o 31 de outubro, recollé-
ronse un total de 1.848 quilos
de aceite. De entre as áreas
nas que se instalaron, a das
Lagoas é onde máis se collei-
tou, con 440 quilos, seguida
da situada xunto á Praza de
Abastos, con 300 quilos. O

colector situado na Rúa Nova
de Beluso recolleu 270 quilos,
o da Avda de Marín, 235, o
de Can do Penedo, 170, o de
Agrelo, 160, o de Loureiro,
150, o de Cabalo, 65 e o da
praia de Beluso, 58.  Indo un
pouco máis alá, o informe da
empresa tamén detalla que
eses residuos recollidos terían
contaminado 2.033 litros de
auga.

Desde o Concello anímase
á cidadanía a que deposite
aceite en calquera envase do-
méstico de plástico e directa-
mente no colector (sen bolsas
de plástico). “É importante
que todos e todas nos impli-
quemos para evitar os efectos
nocivos sobre o medio am-
biente,”, salienta Leal. Con
este motivo, o Concello orga-
nizará dentro de dúas semanas
os actos para o reparto de cen
composteiros individuais entre
a cidadanía, coa colaboración
da Deputación Provincial de
Pontevedra e da Sociedade
Galega do Medio Ambiente.

Instálanse máis contedores
de aceites usados en Bueu



Humberto  Solleiro Rivera, coñecido
tamén como "O Chapapote", naceu

en Vigo, no ano 1896 e foi asasinado fu-
silado na mesma cidade o 30 de outubro
de 1936 cando tan só tiña 40 anos. Foi
traballador de Tranvías Eléctricos de
Vigo, pertenceu desde mozo ao Consello
Sindical Ferroviario da UXT en Vigo e á
directiva local da Asociación de Amigos
da Unión Soviética. Activo sindicalista,
combinou a súa militancia coa promoción
do deporte.

Participou na resistencia á suble-
vación que deu orixe á Guerra Civil
Española en Lavadores, a súa locali-
dade de residencia, tras o cal foi cap-
turado polos sublevados e executado
poucos meses despois. Moi integrado
nos movementos sindicais e culturais
do seu pobo, daquela Lavadores era

un concello independente de Vigo e
constituía un pobo obreiro. Foi presi-
dente da Sociedade Cultural e Depor-
tiva de Lavadores, sociedade sindica-
lista dedicada a difundir o deporte
xuvenil. O grao de mobilización polí-
tica e sindical da localidade levou a
Lavadores a ser denominado "a Pe-
quena Rusia" naqueles tempos.

Urania Mella, naceu en Vigo 15 de
novembro de 1899 e morreu en Lugo
o 26 de maio de 1945 cando contaba
con 46 anos. Foi unha política galega
e precursora do asociacionismo femi-
nino. Filla do pensador anarquista Ri-
cardo Mella e de Esperanza Serrano,
filla de Juan Serrano  Oteiza, coñecido
anarquista madrileño e fundador da
Revista social. Foi presidenta da sec-
ción viguesa da Unión de Mulleres An-

tifascistas, así como membro do So-
corro Vermello Internacional.

Muller moi culta e comprometida
socialmente, foi mestra de piano e es-
tudou Belas Artes na Escola Municipal
de Artes e Oficios de Vigo. Desde moi
noviña dedicou a súa vida á defensa
dos dereitos das mulleres, empezando
moi cedo e ensinando a ler ás mulleres
do barrio de Lavadores para continuar
desde a  UMA.

Casou con Humberto Solleiro e
deste matrimonio de esquerdas e de-
fensor dos dereitos das persoas naceron
catro fillos, Humberto, Raúl, Alicia e
Concepción (Conchita).Tras o estalido
da sublevación en distintos puntos de
España e o protectorado de Marrocos
a partir do 17 de xullo, a cidade de
Vigo mantívose en calma ata o luns
20 de xullo, cando unha compañía de
Infantería dirixida polo Capitán  Ca-
rreró  leu na Porta do Sol o bando de-
clarando o estado de guerra e levou a
cabo naqueles intres unha auténtica
matanza de civís vigueses. Na contigua
Lavadores, a resistencia contra a su-

blevación organizouse ao redor de tres
barricadas que pretendían impedir o
acceso dos militares sublevados. So-
lleiro, xunto coa súa esposa, partici-
paron na defensa dunha delas, a do
Calvario.

Despois do intento errado de de-
fender o seu barrio fuxiron a Redon-
dela, onde foron detidos. Ambos foron
condenados á morte polo delito de re-
belión, e  Solleiro foi executado  su-
mariamente o 30 de outubro de 1936,
mentres que a ela foille  conmutada a
pena pola de 30 anos de prisión. A
causa rexistrada da morte foi unha
«profusa hemorraxia interna». Se-
gundo o libro de  Hernán Quijano “Ga-
licia mártir” ningún dos directivos da
Sociedade Deportiva e Cultural de La-
vadores sobreviviu aos primeiros me-
ses de conflito, xa fose porque foron

“O ASASINATO DE HUMBERTO
SOLLEIRO E URANIA MELLA”
Hoxe imos falar de Humberto Solleiro e Urania Mella. Un matrimonio veciño
de Lavadores, Vigo; moi integrado nos movementos sindicais e culturais do
seu pobo, represaliados polo réxime franquista no levantamento militar do
36. El fusilado e ela encarcerada ata un mes antes da súa morte, deixando,
outra vez máis, orfos de pai e nai a catro inocentes pequechos.
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As reportaxes de G. Figueiredo (XXIV)

“Somos unha xoiería diferente, deseñamos emocións. Se queres regalar,
amor, afecto, amizade, nostalxia ou solidariedade. Visítanos”

Sigue na páxina XX
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HORIZONTAIS:
A- SECRETARIO XERAL DA UPG-VOGAL.
B-PARROQUIA D’A CAÑIZA-CADEA MONTAÑOSA ENTRE

EUROPA E ASIA.
C-AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE REDONDELA-FROITA.
D-PARTIDO COMUNISTA-QUE CAUSA PENA-AS DÚAS

PRIMEIRAS.
E-REAL CLUB CELTA-ENTE-MULLER QUE MANDA.
F-RÍO DA PARROQUIA VIGUESA DE BEMBRIVE-PORTAL

DIXITAL DO DIARIO CHILENO EL MEUCURIO.
G-SEN COMPAÑÍA-LETRA DE PLURAL-SISTEMA GLOBAL

PARA AS COMUNICACIÓNS MÓBILES-COMUNA
UBICADA EN REDANGE,LUXEMBURGO.

H-NOME DE MULLER-EMILIO……MÚSICO DE VOCES
CEIBES-PARTE DIANTEIRA DUN BARCO.

I-LETRA DE PLURAL-MULLER NATURAL DE CÓRSEGA-
INTERFAZ AUDIO/MIDI PORTÁTIL PARA
DISPOSITIVOS IOS.

K-PEDRAS GRANDES CHANTADAS NO CHAN-CONTRARIO
A ALGO.

L- 1º PERSOA DE SINGULAR DO PRETÉRITO IMPERFECTO
DE SUBXUNTIVO DO VERBO CREAR-CONSOANTE-
ANTIGO EQUIPO DE BALONCESTO FERROLÁN

VERTICAIS:
1 DEPUTADA DO BNG-100.
2-FUNCIÓN BIOLÓXICA POLA QUE O PENE SE PON

RÍXIDO COMO CONSECUNCIA DO AFLUXO DE
SANGUE-EXPRESIÓN MILITAR.

3-MONXA-CLUB DE FÚTBOL-VOGAL-SÍMBOLO QUÍMICO
DO NEÓN.

4-TRIBUNAL SUPREMO-CONSOANTE-ARTIGO
MASCULINO PLURAL-BOTÓN DE ENLACE NA WEB
PARA ATRER VISITANTES.

5-EMPATE SEN GOLES-ASOCIACIÓN EUROPEA PARA A
AXUDA DE INTERCAMBIO DE ESTUDANTES-
CONTACCIÓN DE PREPOSIÓN E ARTIGO FEMININO
PLURAL.

6-CONSOANTE-AGACHARSE DOBRANDO AS PERNAS OU
AS PATAS.7-QUE DIN OS ………NA COSTA
VERDESCENTE.

8-NA MITOLOXÍS GREGA DEUS DO AMOR-1000-RÍO
SUÍZO.

9-LUGAR DESTINADO A GARDAR VEHÍCULOS-
CONSOANTE-CONSOANTE.

10-FREGUESÍA PORTUGUESA DO CONCELLO DE
AMARANTE-QUE SE XUBILOU PERO SEGUE
EXERCENDO PARCIALMENTE COMO RECONPENSA
AO SEU BO SERVIZO.

o encrucillado de Khan Deán

 1     2     3     4      5     6     7     8     9    10   11    12

SOLUCIÓNS:
HORIZONTAIS A-NESTORREGO-A.B-OROSO-URALES.C-AER-AMORODO.D-PC-PENOSA-AB.E-RCC-SER-XEFA.F-EIFONSO-EMOL.G-SO-
S-GSM-ELL.H-ANA-CAO-PROA.I-S-CORSA-IXR-K-ANTAS-ANTI.L-CREASE-R-OAR VERTICAIS1-NOA PRESAS-C.2-ERECCION-AR.3-
SOR-CF-A-NE.4-TS-P-OS-CTA.5-OO-ESN-COAS.6-R-ANESGARSE.7-RUMOROSOS.8-EROS-M-AAR.9-GARAXE-P-N.10-OLO-EMERITO.11

BUEU.

O Concello de Bueu segue
apostando pola mellora nas in-
fraestruturas deportivas. Tal é o
caso da Nave de Deportes Náu-
ticos de Pescadoira, onde come-
zaron os traballos de demolición
previos ao acondicionamento e
mellora do ximnasio que vén
utilizando o Club do Mar Bueu-
Teccarsa. Ata as obras, que se
están levando a cabo con recursos
municipais, desprazáronse hoxe
Félix Juncal, alcalde de Bueu,
Julio Villanueva, vicealcalde, Ri-
cardo Verde, concelleiro de de-
portes, e Alfredo de la Campa,
arquitecto técnico municipal. Se-
gundo salientou o rexedor, a ac-
tuación consiste na demolición
da parte central da nave para
mellorar e ampliar o ximnasio.
Ademais, como os baños se fi-
xeron fai meses no andar segundo,
o espazo de abaixo pode desti-
narse tamén para o acopio de
material.

Estas obras únense á recente-
mente rematada mellora da ac-
cesibilidade ás praias de Petís e
Pescadoira, subvencionada pola
Axencia Galega de Turismo da
Xunta de Galicia e con cargo aos
remanentes do Plan Concellos
2017 da Deputación de Ponteve-
dra, e que permitiu pavimentar

con formigón impreso arredor de
780 metros cadrados na contorna
da nave.  Con esta actuación me-
llorouse a accesibilidade a estes
dous areais situados no centro da
vila e moi visitados pola cidadanía
local e tamén polas persoas que
nos visitan ano a ano. Así mesmo,
serve para modernizar urbanisti-
camente o entorno ata convertelo
nun elemento potenciador do ex-
treme este do paseo marítimo, e
para poñer en valor as instalacións
deportivas co fin de contribuír á
promoción e desenvolvemento
do deporte náutico. 

Remate pasarela pavillón
Esta semana quedará rematada

tamén a pasarela que se está cons-
truíndo no Pavillón Municipal
Pablo Herbello para mellorar a
accesibilidade. Esta actuación,
que conta cunha subvención da

Consellería de Presidencia da
Xunta de Galicia e dos remanentes
do Plan Concellos da Deputación
de Pontevedra, foi adxudicada á
empresa Aluminios Os de Casas,
por un importe de 20.416,33 €,
IVE engadido. A actuación con-
siste na colocación dunha pasarela
dende a intersección de Staffan
Mörling e a rúa A Pedra, cun tra-
mo exterior e outro interior.  Se-
gundo o proxecto, a pasarela ex-
terior abarca unha superficie de
35 metros cadrados, e a interior,
29,4 metros cadrados, das cales
a empresa xa instalou practica-
mente a totalidade.

Continúan coas obras de mellora na nave de
deportes náuticos de Pescadoira en Bueu
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executados tras un simulacro de xuízo ou porque foron
"sacados" e asasinados. Xa viúva Urania, e deixando en
Vigo catro fillos, foi encarcerada no penal da praia de
Saturrarán en Guipúzcoa durante nove anos, do que só
foi liberada un mes antes da súa morte,a causa dun tumor. 

Tras a execución de  Solleiro e o encarceramento de
Urania Mella, os seus catro fillos quedaron ao coidado da
familia de Humberto, a cal, aínda con todo o acontecido,
era partidaria da sublevación militar.

Como homenaxe a esta incrible muller, o Concello de
Vigo decidiu no pleno do 31 de decembro de 2008 dedi-
carlle unha rúa da cidade, no seu barrio de Lavadores,
mentres que o Ministerio de Fomento deu o seu nome a
un buque anticontaminación de Salvamento Marítimo,
que foi botado en outubro do 2008. Este último acto non
estivo exento de polémica, ao non ser convidados os fa-
miliares.

Sobre a vida das mulleres encarceradas na prisión de
Saturrarán foi presentado no Festival de cinema de San
Sebastián de 2010, o documental de  Txaber  Larreategi e
Josu Martínez “Prohibido lembrar” que protagonizaron
as súas fillas Alicia e Conchita. 

Esta prisión pasou de ser un antigo balneario de luxo,
convertido en seminario e finalmente en cárcere, situado
na praia de  Saturrarán ( Mutriku-Euskadi), albergou unha
das maiores e máis crueis cárceres do réxime franquista. 

Saturrarán converteuse en prisión de mulleres clasifi-
cadas de "extremadamente rebeldes e perigosas". Dúas
mil mulleres republicanas de idades comprendidas entre
os 16 e os 80 anos e provenientes de todos os lugares do
Estado Español, estiveron encerradas  e vexadas entre
1937 e 1944.

“Os falanxistas non tiveron miramentos á hora de fu-
silar a un traballador, pai de catro fillos e de encarcerar
a súa muller, polo resto da súa vida deixando, unha vez
máis, orfos de pai e nai a catro inocentes pequechos, sen
ter máis motivos que os de defender os dereitos dos tra-
balladores, os dereitos das mulleres e a convicción de
poder vivir libres, honradamente do froito do seu traballo
e no seno da súa familia”.

Ven da páxina XIX
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BUEU.

Un total de cento cincuenta esta-
blecementos sumáronse o pasado ano
á campaña ‘Bueu en negro contra as
violencias machistas’, impulsada desde
a concellaría de igualdade no marco
dun proxecto galego. Dada a boa aco-
llida da iniciativa, o Concello anima a
todo o comercio e hostalaría local a
adherirse a esta segunda edición, que
terá lugar entre o 18 e o 25 de novembro,
con motivo do Día Internacional da
Non Violencia Contra as Mulleres. 

O Concello repartirá material a
través do Centro de Información ás
Mulleres (CIM) Nas redes sociais do
Concello de Bueu iranse publicando
durante esa semana as imaxes dalgúns
escaparates participantes, e convídase
a que desde os locais compartan as

súas fotos e as envíen a comunica-
cion@concellodebueu.gal. 

O departamento que dirixe Ana Isa-
bel Otero está ultimando a programación
de cara ao 25 de novembro, Día Inter-
nacional da Non Violencia Contra as
Mulleres, na que se combinarán acti-
vidades para concienciar a todos os
públicos. Delas destaca a estrea de
‘Agullas’, un documental elaborado
polo Concello de Bueu con cargo aos
fondos do Pacto de Estado e que recolle
historias persoais de mulleres vítimas
da violencia machista, así como a visión
de diversos profesionais. Segundo sa-
lientan desde o CIM, o obxectivo é
deixar claro que as violencias machistas
non teñen idade nin clase social, senón
que son síntoma da sociedade patriarcal
na que vivimos. 

Bueu anima ao comercio a sumarse
á campaña ‘en negro contra as
violencias machistas’ 
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Trampón, trampona: Que ten o cos-
tume de facer trampas ou de dicir
mentiras.

Apolítica de “altura” é hoxe un
constante exercicio de dicir men-

tiras, executado por trampóns pro-
fesionais que viven de enganar. Esta
é a práctica habitual cada vez que es-
coitamos as declaracións públicas ou
os mitins dos representantes dos par-
tidos estatais, dos seus grandes líde-
res até os voceiros máis insignifican-
tes.  Os famosos debates electorais
son, sen lugar a dúbida, o mellor
exemplo disto. 

Non fai moito asistimos a unha
campaña electoral caracterizada pola
mentira e a manipulación para enga-
nar e apañar uns cantos votos. É o
espectáculo. O modelo televisivo im-
ponse na política e as intervencións
públicas, debates e declaracións pa-
recen sacadas de calquera programa

de Telecinco onde o nivel cultural é
baixo e os berros altos. 

A isto temos que sumarlle a falta
de contido deses berros. Non se fala
nen se debate de cuestións funda-
mentais para o día a día de todos e
todas nós. Só falan do tema catalán,
como antes fixeron con Venezuela ou
co “terrorismo, tentando buscar a
quen incriminar e desviar a atención
do importante. 

E a táctica da confusión, a tinta
do polbo que despista para que non
vexamos a realidade. Trátannos coma
parvos baixando o nivel do discurso
até límites infantís, e poden facer
isto por que os medios de comunica-
ción, como a televisión, xa fixeron
un excelente traballo para reducir a
capacidade intelectual dos especta-
dores mediante unha programación
mediocre.

Non podemos esperar outra cousa
duns partidos ao servizo do estado

español que teñen como misión man-
ter o Statu Quo de dominación terri-
torial e social. As liortas entre a es-
querda e a dereita, entre os novos e
os vellos partidos, son un teatro me-
diático para despistar. Non debemos
caer na trampa.

Resulta difícil argumentar cando
o discurso que se impón é o da brevi-
dade e do inmediato, o discurso da
estupidez. Pero non debemos resig-
nármonos. O noso é un longo camiño,
unha carreira de fondo, para liberar
o noso país. O traballo do nacionalismo
galego está cheo de obstáculos e pa-
rece que veñen tempos de centrali-
zación e desprezo do diferente. Temos
que ser didácticos e redobrar esforzos
para facerlle comprender ao pobo ga-
lego que a solución aos seus problemas
non pasa por Madrid, non pasa por
seguir aturando trapalleiros e tram-
póns. Pasa por reafirmármonos como
pobo dono do seu destino.
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BUEU.

O Concello de Bueu aprobou ini-
cialmente, nunha sesión plenaria ex-
traordinaria celebrada ás 9.00 horas da
mañá, os orzamentos e o plantel de
persoal do ano 2019. Os orzamentos
xerais ascenden a unha cantidade de
6.040.000,00 € , tanto en gastos como
en ingresos. O concelleiro de facenda,
Julio Villanueva, destacou que se trata
dun orzamento “que practicamente re-
colle o traballo realizado polo anterior
concelleiro da área”. 

A proposta foi aprobada cos votos a
favor do grupo do BNG e ACB, en
contra do PP e a  abstención do PSOE.
Agora, o documento cos orzamentos
estará en exposición pública durante
15 días hábiles.

Aprobados os
orzamentos e o plantel
de persoal de 2019

FANSE TRABALLOS DE DESBROCE E LIMPEZA DE FINCAS

o morrazo
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