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Nun acto social, celebrado en Ga-
licia, ao que recentemente me

vin obrigado a asistir, conversaba
cunha persoa natural dun país ame-
ricano, eu falaba no meu idioma, no
mesmo que penso sinto e escribo, e
ela falaba no seu, no que todos os ci-
dadáns do reino de España estamos
obrigados por lei a coñecer, enten-
diámonos á perfección e a conversa
discorría con cordialidade e respecto
mutuo, cando a unha terceira persoa
que non estaba participando na nosa
charla ocorréuselle dicirme o que xa-
mais ninguén se atrevera a dicirme
nunca á cara:”Habla en español ¡¡ no
ves que no te entiende¡¡”.Despois da
miña mirada,  directamente aos seus
ollos, dura como o aceiro e fría como
o xeo, o potencial represor cesou nas
súas intencións represoras e puiden
seguir conversando, eu no meu idioma
e ela no seu, de maneira amigable
coa miña interlocutora sen o máis
mínimo problema. Este desagradable
episodio veume varias veces á me-
moria no transcurso do recente debate
de investidura do presidente Pedro
Sánchez, cando ollaba as interven-
cións dos tres representantes da de-
reita española que trataban de oporse

á conformación do goberno que maio-
ritariamente votamos os cidadáns e
cidadás do estado, cunha violencia
verbal que desbordaba a linguaxe bé-
lica e que exemplificaba, ao meu xuí-
zo, o feito de que todos os represores,
xa sexan en potencia xa en acto,
teñen o mesmo problema e responden
a un idéntico perfil: confunden o po-
lítico co moral e interpretan o que
non deixa de ser unha posición política
nesa chave. E canto máis afastada
estea a posición interpretada, dos pa-
rámetros morais de quen a interpreta
desa maneira, máis indigno como ser
humano será aos ollos do represor
fanatizado, quen teña a desgraza de
ser analizado neses termos. “Felón,
traidor, presidente fake, villano de
cómic...” non son adxectivos que se
poidan enmarcar dentro do contexto
da lexítima crítica política, son in-
terpretacións morais perigosísimas
porque espallan a semente do odio e
xeran un clima co que só un irres-
ponsable ou un psicópata se pode
sentir a gusto. E non, ningún ser hu-
mano dos que existiron no pasado,
existimos no presente e existan no
futuro, ao longo de todo o tempo que
nos quede á especie humana, temos

o patrimonio exclusivo da moralidade.
Todo aquelo que non caiba no interior
da arquitectura dos nosos parámetros
morais pode ser tan ético ou máis
como o que si cabe, e non temos de-
reito a interpretar como inmoral a
unha persoa que defenda unha posi-
ción política diferente á nosa, unha e
mil veces digo con toda a contun-
dencia que son capaz que ninguén
ten dereito a facelo, e que quen o fai
é o verdadeiro problema o que difi-
culta en verdade a convivencia pacífica
dunha sociedade e o que debe ser
combatido con doses masivas de pe-
dagoxía para que a infección que
transmite quede reducida á mínima
expresión posible. Calquera proceso
de fanatización que converta a unha
persoa normal nun fanático segue
sempre tres fases, a primeira resulta

da confusión do político co moral, a
segunda consiste en despersonalizar
ao que pasa de ser adversario a ini-
migo( “los enemigos de España” di a
dereita española) e en desposuírlle
da súa condición de ser humano, e a
última e definitiva é indefectiblemente
a violencia. A ultradereita española
está xa na fronteira entre o punto
final da primeira e o inicial da segunda
das fases, e a súa delirante dinámica
dialéctica de cualificar como inimigos
aos que non pensamos como eles está
a ser asumida polo principal partido
da dereita española, o partido popular.
Agardo que goberno do estado sexa
capaz de resistir a presión abafadora
á que vai ser sometido, e queiran,
saiban e poidan facer efectivas me-
didas políticas que beneficien ás maio-
rías sociais máis amplas posibles e
como consecuencia agrome un clima
de tranquilidade social que posibilite
nas vindeiras eleccións autonómicas
desaloxar democraticamente da Xunta
de Galicia a un goberno nocivo para
o país galego.

PS. Parabéns emocionados á socie-
dade de Verín en xeral, e ás súas mulleres
en particular, pola súa loita e dignida-
de.
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BALDOMERO IGLESIAS
Mero

Temos moi pouca memoria, aínda
non hai moito celebrábase o cumio

mundial sobre o clima e, anque caído
en desánimos, o problema que o mo-
tivou está aí diante dos nosos ollos. É
un problema urxente que non admite
perdas de tempo nin sequera pausas.
Mais a memoria xoga con e contra
nós, entramos na caída de deixarnos
levar, de calar e consentir, de confiar
noutros, máis sabidos ou poderosos
cá nós. Acariñámonos na deixadez e
mentres tanto sabemos e asumimos
que hai unha enorme fenda social na
que os ricos son moito máis ricos e os
pobres, moitos e cada vez máis pobres,
en exclusión e en abandono. 

Nese sinxelo matiz, previo a unha
grande revolta, vemos fluídos migra-
torios de xentes que, sen querer vio-
lentar, foxen buscando sitio. Son os
primeiros desprazados, válvulas de
escape da vida, sen violencia e con
moitas dificultades. Desposuídos do
básico e agora, por mor dos gobernos
opresores (que defenden aos ricos)
van máis alá das súas fronteiras. Os
gobernos atenden beneficios, non
atenden repartir nin corrixir fames e
miserias, dor. Por riba aparecen man-
datarios con formato esquizofrénico
que teñen a solución no látego. Mal,
esa nunca foi solución. Debemos
aprender da historia e non concederlles

sequera o beneficio nin da tolemia
nin da impunidade. 

As cortes internacionais, así e todo,
non son quen de poñer orde no medio
de xustizas menores dos países, moitas
veces obsoletas, algo que tamén nos
pasa por aquí e de aí veñen os rebotes
que todos temos das formulacións de
dereitos –cada vez máis constrinxi-
dos- e de deberes –cada vez máis
amplos. 

É así que perdemos dereitos bási-
cos, vivenda, emprego, e vemos unha
grande contestación social anque os
problemas se universalicen. Aparece-
mos os humanos como protagonistas
desta desfeita que comezou hai tanto
tempo. Xúntanse problemas de co-
habitabiliade cos da conservación do
que temos, a explotación excesiva e
de deixar de empregar modos res-
pectuosos de antano. 

Entón o problema multiplica os
efectos nocivos. Estamos contamina-
dos por dentro e por fóra. Cómennos
os lixos, os mesmos que producimos.
Entérrannos e contáxiannos a súa de-
gradada caducidade, prívannos da luz,
da vida, da auga, dos amenceres, da
terra, dunha alimentación natural e
axeitada. Perdemos a vida en beneficio
do negocio, da explotación abrasiva,
dos consumos esaxerados, dos abusos
que todos sabemos e que, ao final,

sempre se pagan caros. O cambio cli-
mático é evidente anque haxa tanto
negacionista posto, claro está, do lado
dos que sacan beneficio. Contamínanse
tamén as relacións sociais e as polí-
ticas, estorban, prexudican, desesta-
bilizan. Eles din que non hai tal cousa,
no medio das enormes inundacións,
ciclóns, secas, incendios –Galiza, Bra-
sil, Australia. 

Tampouco, segundo eles, hai nubes
de gases por riba das grandes cidades
que afectan á poboación, as emisións
de dióxido de carbono que deixamos na
atmosfera, tampouco hai o efecto in-
vernadoiro nin se derreten os polos,
que non hai agresións machistas e que
non temos presos por razóns políticas.
Son moitas trolas e moi seguidas. 

É a súa forma de ver, a de negar, a

de non facer diante das especulacións
mineiras nin das fábricas que empor-
callan, ou das desigualdades de xénero,
ou das políticas inclusivas. Pois nós de-
bemos actuar e ir contra esa inactividade.
Cómpre desafiar “ese poder” que non
quere ver, que consente esta terminal
de corrupción que nos acaba, que nos
somete e deberemos estar vixiantes ás
pretensións da súa transición enerxética
que xa vén viciada, no desprezo ao que
temos, tal que proxectan parques eólicos
deseñados polo medio de sistemas de
vida tradicionais e sustentables, de agri-
cultura ecolóxica, e non lles importa
destruír ese noso modo de sobrevivencia
para dar os parques a empresas alleas,
que por detrás lles “soltan a galiña”.
Que o esquecemento non nos faga cóm-
plice, nin deles nin da desfeita!
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Aagresividade inusitada que a extrema
dereita despregou contra a coalición

progresista maioritaria, formada polo
PSOE e Unidas Podemos, foi superada
grazas ao apoio dunha soberanía demo-
crática, por tanto republicana, que deu
finalmente a vitoria ao socialista Pedro
Sánchez, o candidato que o rei non tivo
máis remedio que propoñer. 

Todos os partidos franquistas, por
tanto monárquicos, vendo ameazada a
súa hexemonía, pecharon filas en torno
ao rei, arremetendo con insultos e amea-
zas contra o candidato proposto polo
monarca, o que a primeira vista pode
parecer contraditorio. Con todo non o é,
pois os seus ferventes partidarios tan só
expresan o que o rei non pudo explicitar
nestas circunstancias, obviamente des-
favorables á súa persoa. 

Os exorbitantes privilexios que a

Constitución outorga ao monarca, ana-
lizados no marco da situación político-
social que as políticas neoliberais xeraron,
fan do réxime vixente unha trampa letal
para a nosa democracia. En efecto, dentro
da estrutura de poder imposta pola Tran-
sición, cuxa dirección real exerceu o
franquismo, é inviable que os actuais
conflitos sexan resoltos de forma dura-
deira. 

A rabiosa arremetida dos partidos
monárquicos manifesta unha perigosa
vontade desestabilizadora, unha deriva
autoritaria que pon en grave risco as li-
berdades democráticas e dereitos sociais
máis elementais. Non debería de ser ne-
cesario aclarar que grazas ao PCE foi le-
xitimado o rei Juan Carlos, último xefe
da ditadura. Resulta tamén indignante
que a portavoz da coalición EH Bildu, a
deputada Mertxe Aizpurua, vilmente hu-

millada polas bancadas monárquicas,
fóseo con presuntas inxurias cando me-
nos sorprendentes, pois todo o mundo
sabe que ETA abandonou hai anos a vía
armada e está felizmente rematada. Quizá
estes hooligans da dereita nacional-ca-
tólica estrañen aqueles tempos de chum-
bo e furia dos que tantos réditos políticos
obtiveron.

Doutra banda, os sucesivos gobernos
do Reino de España, contra toda evi-
dencia, veñen facendo espaventos da
exquisita pulcritude democrática das
Forzas Armadas, negando que existan
actitudes franquistas no seu seo. O certo
é que no canto de poñer remedio a esta
potencial ameaza armada, ocultan irres-
ponsablemente a realidade, xa sexa por
debilidade, xa sexa por motivacións
talvez nada confesables, que se traducen
ademais en graves sancións a militares

demócratas exemplares que ousan de-
nunciar esta situación.

O monárquico-franquismo é a ideo-
loxía dominante na cúpula do exército,
coa consecuente quebra dos equilibrios
internos necesarios para o mantemento
da debida subordinación e respecto ás
decisións do Goberno, lexitimamente
constituído. Durante este últimos corenta
anos puidemos constatar actitudes mi-
litares manifestamente golpistas, que
non parecen incomodar ás autoridades
xudiciais competentes. 

MANUEL RUIZ ROBLES
Capitán de Navío A DIGNIDADE DEMOCRÁTICA HUMILLADA
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Achegada de Pedro Sánchez á Moncloa
tivo que pasar pola AP-9. A autopista

acadou protagonismo nas negociacións
do presidente con Galiza, sobre todo
logo de que o nacionalismo cambiase a
denuncia histórica da “navallada” pola
esixencia de por fin ao atraco a man ar-
mada que se vén perpetrando a través
de reiteradas subas de peaxe, ampliacións
de concesión e, como guinda do espolio,
exencións fiscais que practicamente fan
desaparecer os ingresos destinados aos
concellos atravesados pola vía. 

Tras a súa privatización, as exencións
pensadas para dotar o territorio de in-
fraestruturas públicas só provocan que
engorde máis o papo da empresa conce-
sionaria. Mesmo as arcas estatais cedé-
ronlle parte do “botín galego”: Primeiro,
porque a maior accionista é unha firma
de capital foráneo, Globalvía, e segundo
porque os distintos gobernos lle reduciron
os impostos: o de Sociedades pasou de

22,5 millóns en 2011 a só 13,5 en 2018.
Pero empecemos polo principio. En

1972, o goberno franquista aprobaba unha
Lei para a construción, conservación e
explotación de autopistas en réxime de
concesión que, desenrolada un ano despois
por decreto, establecía exencións fiscais
para animar ás empresas a construír vías
de interese público. Liberábaas do 95 por
cento de IBI durante o tempo que durase
unha concesión destinada a compensar o
gasto da obra. No caso da AP-9 fixouse
ata 2012, con posibilidade de ampliarse,
como moito, ata 2018. Pero, xa en demo-
cracia, o PSOE realizou un incremento
fora dese máximo: ata 2023, que logo o
PP de Aznar ampliaría 25 anos, ata 2048.
O artífice foi o entón Ministro de Fomento,
Arias Salgado, que, oh sorpresa, en 2004
foi premiado polos servizos prestados cun
posto nos Consellos de Administración
da Empresa Nacional de Autoestradas
(ENA) e de Sacyr, a construtora que aca-

baría mercando a empresa pública. Para
maior vergoña, a vía fora privatizada un
ano antes sen que a Consellería de Política
Territorial -daquela liderada por Alberto
Núñez Feijóo- puxera reparo ningún.
Voilà. O negocio da AP-9 ficaba xa en
mans privadas, e durante 75 anos, unha
duración só prevista no Estado para tres
vías, dúas delas galegas: a conexión do
Ferrol a Tui e a de Santiago e Lalín. 

Xa no presente, o 2020 ábrese paso
libre de peaxes en dúas autoestradas de
Andalucía e Levante do tempo da nosa
AP-9, que volve ser a vía de España con
maior suba. É dicir, mentres as outras
dúas deixan de supoñer ingresos para
provocar ao Estado gastos de mantemento,
a recadación da nosa, en impostos coma
o IVE, crece grazas ao incremento dunha
tarifa que tiñamos que ter deixado de
pagar no 2012. A nosa arteria reduce a
sangría pero as arcas dos concellos que
atravesa seguen a encaixar orzamentos

desposuídos dos 9 millóns de euros que
supón anualmente a exención do IBI.
Galiza fica condenada a pagar para non
obter nada a cambio, para ser cada día,
por comparación, menos competitiva. Ir
de Alacante a Francia será de balde no
2021 e porén, os cálculos prevén que cus-
tará 40 euros ir da Coruña a Portugal
cando a actual concesión remate. Alegouse
que había que compensar as obras de
ampliación de Rande e da circunvalación
de Santiago, pero os beneficios previstos
superan en miles de millóns o gastado.
Como guinda, Galiza ten neste intre as
menores bonificacións do Estado: apenas
o custe da viaxe de volta entre Vigo e
Pontevedra e o 25 por cento das que fagan
turismos de luns a sábado, sempre que
volvan no día. En definitiva, que non hai
volta: coa AP-9 estannos roubando. De aí
a importancia de que o novo goberno
teña claro que, nesta viaxe, non pode ser
Galiza quen, de novo, pague a peaxe.
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Da navallada ao atraco a man armadaMONTSE FAJARDO 
Xornalista

“MILANA BONITA”



Chámome Senlúa é son punta de
lanza da resistencia arraiana. O

día fíxoseme desesperadamente longo
agardando que acudira á cita a miña
desmembrada e refulxente compañeira.
A súa infalible puntualidade non foi
consolo para as miñas ansias de acu-
billarme baixo o seu lúar e contarvos
os importantes acontecementos de
hoxe. 

Criámonos os primoxénitos da re-
volución e resulta que non somos máis
que uns advenedizos. Hoxe dimos un
salto de xigante para asaltar os ceos,
o pobo arraiano ten data de caducidade
para o ermo páramo do exilio. Saltos,
saltos, estou tan excitada polo ocurrido
hoxe que saltábame contárvolo. E pre-
cisamente saltando comezamos a
mañá, saltando detrás duns curiosos
animaliños tratando de darlles caza e
convertilos no nosos almorzo. Levamos
un par de días de travesía deixando

atrás Mortefría e adentrándonos na
cálida e luminosa Franxa do Leste. A
forte emoción de camiñar entre vexe-
tación quedou relegada ao irrelevante,
hoxe, cando atopamos está piara de
pequenos animais dun asombroso pa-
recido aos xabaríns. A nosa escaseza
de víveres foi ditatorial e non fumos
quen de visualizar a istos pequenos
seres doutro xeito que non fora trin-
chados ao lume.

Conseguimos acorralalos contra
unha depresión do terreo e mentres o
resto mantíñamos o cerco, Ochamán,
o xefe da nosa reducida escolta, ache-
gouse a eles. A piara permaneceu co-
mendo impasible sen inquietarse pola
nosa proximidade. A súa aparente tran-
quilidade debía ser consecuencia da
carencia de depredadores naturais,
aínda que agora dubido senón tería
que ver máis coas súa mirada condes-
cendente para connosco. Ochamán de-

positou as nosas esperanzas dun su-
culento almorzo no curricho máis
grande que estaba no centro da vaguada
mordisqueando impasible os matorrais.
Achegouse a el cunhas follas na man
como reclamo e cando apenas restaba
un metro abalanzouse sobre o orondo
porquiño. A manobra foi un estrepitoso
fracaso, o animal cunha insospeitada
axilidade zafouse de Ochamán, preci-
pitándose este de bruces contra o pol-
vorento chan e antes de poder laiarse
polo batacazo tivo que pasar directa-
mente a facelo polas catro pezuñas
que se lle cravaban nas costas. Coa
destreza dun bailarín subirase sobre o
corpo espatarrado de Ochamán e o
ufano porquiño posaba para os seus
conxéneres co fouciño erguido e  todo
o seu longo rabo estirado. Pronto ma-
naron do resto dos seus compañeiros
de catro patas uns roncos sóns guturais.
Que me aspen se iso non eran risas!
Ochamán levantouse alporizado e xu-
rando vinganza pero a escena tornouse
tan cómica que os humáns sumámonos
ao coro de gargalladas. Ata o mesmo
Ochamán rematou rindo a mandíbula
batente cando decatouse do ridículo
da situación. As bágoas asomaban xa
nos nosos ollos cando de súpeto un

crescendo de risas alertounos de que
non eramos os únicos espectadores.
Enriba do pequeno outeiro que coroaba
a vaguada asomaban un número cre-
cente de persoas axitadas pola curio-
sidade. Os recén aparecidos portaban
lanzas e ían ataviados como guerreiros
polo que fixen un aceno aos meus
compañeiros para que tiveran prestas
as armas de fogo agochadas nas mo-
chilas.

Por sorte todo quedou nun ademán,
xa que antes de poder abrir as mochilas
Malatesta amosando as palmas das
mans adiantouse uns pasos cara eles
e proclamou en voz alta as nosas pa-
cíficas intencións. Alguén do corrillo
de guerreiros, que non paraba de en-
grosar o seu número durante todo este
tempo, espetounos unhas palabras sor-
prendentemente intelixibles facendo
ao mesmo tempo xestos para que su-
bíramos a ladeira e nos uníramos a
súa comitiva. Unha vez que trepamos
ata xunto deles decateime que o fervor
antropolóxico de Malatesta salváranos
dunha liorta na que con certeza sai-
riamos mal parados ante a desigula-
dade numérica, a expedición de gue-
rreiros raiaba a centena. Nun ton alto
e marcando as sílabas cunha insultante
lentitude convidáronnos a ser os seus
hospedes e acompañalos ata o seu po-
boado. Escusamos tentar ao destino
cunha negativa e sen máis emprendi-
mos a marcha. Dábame certa tranqui-
lidade o feito de que non rexistraran
as nosas pertenzas e nolas deixaran
conservar connosco. Polo camiño cir-
cundamos unha vasta extensión de te-
rra chea de alcobos dunha enorme va-
riedade de plantacións. A xente que

CRISTÓBAL LÓPEZ PAZO 
Comuneiro de Montes de Tameiga, militante de Anticapitalistas 
e veciño constituiente da Asemblea Veciñal GañaMós

(Este séptimo fragmento do diario de Senlúa Arraiana foi recu-
perado e adiantado ao noso tempo por Noitepedralonga, fiel
camarada do avó da futura líder da resistencia arraiana). 
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fumos atopando deixaba rauda os seus
labores para congregarse ao redor nosa
facéndonos sentir coma unha atracción
de feria no medio daquel verxel. A co-
mitiva contábase por centenas cando
arribamos as portas da cidade. Xa im-
peraba o fusco da noitiña e quizás por
iso non nos decatamos de que estába-
mos diante do seu poboado ata que
abriron as portas entalladas nunha
mole granítica. Unha vez traspasado o
umbral comezamos a ascender por un-
has angostas escadas cinceladas na pe-
dra. Un estrano fragor ecoaba no pa-
sadizo. 

Ao remate deste desembocamos na
avenida principal da vila e pronto de-
catámonos da procedencia do estridente
tañido metálico que nos acompañaba.
Dúas longas ringleiras de bancadas
perfilaban a parte alta da rúa, nelas
bulían menestrais nas máis diversas
labores, bruñindo e retorcendo os máis
variados metais. Ao chegar a altura
delas o noso cortexo apartouse con su-
miso silencio. Sen deixar de traballar,
unha das menestrais alzou a voz por

riba do fragor: Quen sodes? De onde
vides? Que buscades? Tres preguntas
distintas en apariencia pero que para o
pobo arraino  eran facianas da mesma
razón. Titubei entre contestar directa-
mente ou cederlle o protagonismo a
Malatesta e a súa benaventurada can-
didez. O índice dunha das menestrais
sinalándome disipou todas as miñas
dúbidas. Con inesperada seguridade as
palabras brotaron espontáneas sendo
incapaz de agochar nada ao seu escru-
tinio. 

O relato desbordante de amor polo
meu abnegado pobo foi escoitado nun
respetuoso silencio ao parar as me-
nestrais coas súas tarefas. Quizás a at-
mósfera de momento relevante para
historia que se respiraba foi a culpable
do meu redobrado cariño á verdade. As
menestrais e o resto da multitude pre-
sente parecía satisfeita coas miñas res-
postas cando unha delas, a máis lon-
xeva, confesounos que o seu fillo inte-
graba a primeira diáspora que confor-
mou xermolo do pobo arraiano. Cando
pronunciou o nome do seu vástago,

Malatesta caeu de xeonllos e comenzou
a balbucear. A anciana menestral rápi-
damente decatouse de que compartían
algo máis que un cabelo bermello coma
o sol do oeste e foi presta a fundirse
nun ovacionado abrazo co seu neto.
Malatesta conmocionado porque a vida
que tanto o golpeara hurtándolle a súa
familia permitíalle recuperar a un ser
querido e imaxinado polos nostálxicos
relatos que o seu pai lle contara da súa
até agora descoñecida avoa. Arúspice,
así chamaban a súa avoa, sen deixar
de enxugar as bágoas do seu neto ex-
clamou en voz alta e imperiosa unhas
palabras incomprensibles nun primeiro
momento. Ao instante de escoitar a
orde de Arúspice a multitude disper-
souse no que ao principio parecía un
caótico bulicio pero que en seguida
tornouse nuns ordenados preparativos
para unha festa conmemorativa. O ága-
pe preparouse co frenesí de quen leva
anos de abstinencia pero lembra con
exactitude meridiana os elementos
esenciais dun festexo desta índole. 

O día tíñame reservada unha sor-

presa extra. Se a obertura do día foi de
Ochamán e logo o primeiro movemento
ao compás de Malatesta, o presto finale
levaba o meu nome. No medio da festa
pregunteille ás menestrais porque me
sinalaran a min como voceira da miña
xente. Como resposta   leváronme até
un vello telescopio enmarcándome unha
posición na bóveda celeste na que se
podía apreciar a forma dun rostro e
afirmaron con total seguridade que ese
rostro era o meu. Eu era a escollida
pola profecía para o advenimento dun
mundo no que a humanidade deixe de
vagar pola terra e renaza unha socie-
dade humanista. A pesares das bebidas
espirituosas coas que brindamos polo
feliz encontro segue o meu alterego
debatíndose entre o orgullo enchido
por ser a escollida polos ceos e orgullo
lacerado porque o meu rostro se ase-
melle a esa caricatura estelar. Pero
agora só pido aos ceos que mañá sexa
festivo ou que me trague a terra até
que desaparezan os efluvios deste mal-
dito brevaxe que elas beben como se
fora auga. 

opinión
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FERNANDO VÁZQUEZ ILUSIONA AO 
DEPORTIVISMO E O CELTA ASÓMASE AO ABISMo

opinión

Empezou o 2020 pero o Celta segue
sin levantar cabeza, as dúbidas con-

tinúan co novo adestrador e a posibili-
dade do descenso e mais real que nunca,
comezaba o ano cun importante partido
fronte o Osasuna e pese a poñerse por
diante no marcador acabou cedendo un
empate (1-1) nos intres finais . 

Tocaba xogar a copa e a visita a Mé-
rida saldouse cunha cómoda  vitoria
por (1-4) aínda que o importante sexa
a Liga o afeccionado gústalle xogar a
Copa do Rei e máis o formato deste ano
que é todo un acerto da federación.
Malia que para o Celta xa acabou a
competición tras perder contra o Mi-
randés por (2-1) nun partido no que
non foron capaces de impoñerse a un
equipo da segunda categoría, iso si,
este ano será mellor centrarse no cam-

pionato ligueiro que tras un ilusionante
empate en San Mames fronte o athetic
de Bilbao (1-1) o Celta volvía a Balaídos
decidido a conseguir a vitoria pero outra
vez foron incapaces e non pasaron do
empate fronte o Eibar(0-0) que volta a
deixar o equipo en postos de descenso
e cun calendario moi complicado .

Outro dos equipos que cambiou
de adestrador foi o FC Barcelona que
despois da derrota  anteo Atletico de
Madrid (3-2) na supercopa española
decidiu destituír a Ernesto Valverde
que ata o momento era o líder da
Liga, pero a eliminación da supercopa
e un xogo que non estaba a convencer
aos barcelonistas   precipitou a súa
saída. Chegou Quique Setien un na-
morado do fútbol de toque e fiel se-
guidor da lenda Barcelonista Johan

Cruyff, aínda que ata o momento (ape-
nas pasaron dez dias) os resultados
non están sendo os esperados xa que
no seu debut conseguiu unha vitoria
pola mínima fronte o Granada (1-0) e
despois dunha sufrida vitoria na copa
CONTRA  o Ibiza (1-2) coLLEITOU
unha dura derrota Fante o Valencia
(2-0) que sementa as dúbidas no con-
xunto de Setien. Por outro lado temos
o Real Madrid que está sendo o equipo
mais en forma no 2020, xa que con-
seguiu gañar a supercopa de España e
conta seus partidos con vitorias, a
primeira fronte o Getafe por (0-3)
ante o Sevilla (2-1) e o fin de semana
pasado contra o Valladolid (0-1) e
tras meses de campionato  conseguían
volver o máis alto da táboa, e ser
agora mesmo e sempre co permiso de

Messi o favorito para gañar o título.
No artigo anterior falabamos dos

cambios que necesitaba o Deportivo
da Coruña  para mudar a dinámica
que levaba o equipo directo a segunda
B, e vaia si chegaron, cambio de pre-
sidente, fichaxes ilusionante e sobre
todo o novo adestrador Fernando Váz-
quez que cambiou a dinámica do equi-
po, que apenas gañou un partido nos
primeiros vinte encontros  e agora
con un gran nivel levan cinco vitorias
consecutivas, unha racha que nin os
mais optimistas podían imaxinar fai
apenas un mes e sacan os deportivistas
dos postos de descenso, veremos si
son capaces de seguir a racha que os
permita achegarse os postos de as-
censo, visto as últimas semanas nada
e imposible.

A ANÁLISE DE PABLO COUÑAGO.
A LIGA ESPAÑOLA DE FÚTBOL
EX XOGADOR DO CELTA
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Supoño que estaredes moi orgullosos
polo recente recoñecemento da ONU
ao traballo da vosa COMUNIDADE
DE MONTES ?

Si, este é un traballo constante e diario
e que recoñezan o noso labor sempre
cae ben.

Contádenos cales son os motivos
concretos que levaron á ONU a ou-

torgarvos o galardón que vos deu?
Temos un plan de ordenación no que
decidimos como queremos a xestión
forestal do noso monte,  plantamos as
especies que consideramos poñer e sa-
camos outras; adecuamos o terreo e o
arboredo para poder rozalo de maneira
sostible, fixemos rúas e cortamos a
madeira sobrante. Con esta madeira

rachámola a medida das caldeiras dos
veciños e repartímoslla aos comuneiros,
estes son os donos da madeira, soamente
lles cobramos o transporte e o traballo
de rachala leña. Esta é unha xestión
sostible, deste modelo benefícianse os
veciños.
Logo temos o parque industrial, coas
rendas que obtemos de alugar o terreo
en mancomunidade mantemos o local
social, facemos actividades, subven-
cionamos o Centro Cultural e man-

temos a cafetería, antes estaba en
concesión, pero agora é de xestión
propia.
Dalgún xeito estamos reorganizando
os recursos propios que temos como
comunidade para repartilos do modo
máis equitativo posible.

Algún representante do Concello de
Mos asistiu á cerimonia de entrega
do premio?, e no caso de que non
fose así, puxéronse polo menos en
contacto con vós para darvos os pa-

ANTONIO CAJIDE E GONZALO PÉREZ, 
PRESIDENTE E COORDINADOR DA COMUNIDADE DE MONTES DE TAMEIGA

Recentemente a ONU outorgoulle á CM de Tameiga un premio que recoñecía o
seu bo labor na xestión dos seus montes comunais. Non faltou moito para que
o feito coincidise cronoloxicamente coa celebración da cimeira do clima en Ma-
drid. Na capital do estado as voces sensatas e responsables alertaban da situa-
ción de emerxencia climática que vive o noso planeta, de momento a única
casa que posúe a especie humana, e da imperiosa necesidade de modificar de
contado os nosos hábitos de vida e consumo, pois no caso contrario o risco de
colapso planetario é inminente. Porén, estas cousas ao PP de Mos e ao Celta de
Vigo como que lles dan un pouco igual, pois eles continúan co seu disparatado
proxecto de arrasar milleiros de hectáreas forestais para, coa escusa de cons-
truíren unha cidade deportiva para o equipo de fútbol, facer o que lles importa
en realidade; un macro centro comercial que, de finalmente consumarse, só
traería pobreza para a maioría, o conxunto de Tameiga, e riqueza para a in-
mensa minoría; o intermediario ao que se lle permita comprar barato, expro-
piando, e lucrarse ao poder vender caro.

“NÓS PARA O CONCELLO DE MOS
NON EXISTIMOS”



rabéns por tan importante recoñe-
cemento?

Non, nós para eles non existimos. 
Ben cal é o estado actual no que
nos encontramos no proceso polo
que se intenta construír un centro
comercial nos terreos propiedade
da comunidade de Montes de Ta-
meiga?

Xa está na parte xurídica. 
Desde o noso punto de vista hai tres
frontes de actuación para tentar paralizar
este despropósito: 
-Fronte social, con diferentes mobili-
zacións e postas en escena para que
puidéramos contar con toda a sociedade
que está en contra deste proxecto. Esta
foi o primeira liña de actuación antes
de que se aprobara no pleno do Concello
de Mos o borrador inicial do proxecto.
Xa está aprobado porque teñen maioría
absoluta. 
-A parte xudicial que é a que vai preitear
nos tribunais.
-A parte política: Esperemos que mude

o goberno da Xunta de Galicia nas
vindeiras autonómicas e este proxecto
quede en nada. Todas as forzas da opo-
sición situáronse en contra deste macro
Centro Comercial nos Montes de Ta-
meiga.
Agora mesmo estamos en fase de ale-
gacións.

E confiades en que este período de
alegacións dea algún resultado?

Este é un trámite necesario que hai que
facer antes de poder interpoñer un re-
curso. Alén da Comunidade de Montes
de Tameiga tamén fixeron alegacións
as diferentes Comunidades de traídas
de Auga, grupos ecoloxistas e sindica-
tos.
Estas alegacións fanse diante do Con-
cello e consideramos que van a rexeitalas
todas, hai arredor de 4.000 alegacións,
van  gardalas nun caixón.
Nós estamos recollendo firmas en contra
do Centro Comercial e non só os
veciños asinan, senón que temos xente
apoiando de toda Galicia.

Explicádenos as motivacións da de-
nuncia que lle puxestes ao Celta e
ao Concello?

Na fiscalía presentamos unha demanda
para pedir que valoren se o que está a
pasar é correcto: Que unha empresa
particular lle pida ao Concello que re-
cualifiquen uns terreos de monte para
construír un Centro Comercial. O Con-
cello préstase a esta historia, pide a
modificación do PXOM para darlle
cabida ao Celta para facer o Centro
Comercial sen dispoñer nin dun metro
cadrado de terreo.
Se o Concello quere modificar o Plan
Xeral para isto, tería que sacalo a con-
curso. Se o sacan a concurso e a única
persoa que vai participar é a encargada
de facer os planos, os proxectos e os
informes, isto ten un nome, e un nome
moi feo. 
Isto está no despacho do fiscal xefe
para que designe o fiscal que vai levar
o caso. En canto estea vannos chamar.
Disto fai dez días e aínda non sabemos
si a aceptan a trámite ou que fiscal leva
o caso. 

Eles ameazaron con responder con
denuncias contra vós, tedes algunha
nova ao respecto?

O presidente que me precedeu a min
na Comunidade de Montes dicía: “A
Súa Señoría e máis eu xa nos titeamos
de tantas veces que estamos no xulgado”,
risas… Eu comezo a estar na mesma
situación.

A posición do conxunto das e dos
comuneiros de Tameiga segue sendo

sólida e rotunda na oposición ao
centro comercial, ou percibes a po-
sibilidade de que existan Tamaya-
zos?

Aínda que exista algún Tamayazo,
cuantitativamente non é relevante pois
a abafadora maioría dos comuneiros
están radicalmente en contra do Centro
Comercial

E que percibides no conxunto do
concello de Mos?

Percibimos a solidariedade doutras zo-
nas, pero tamén desinformación. O
problema do noso concello é que á
identidade común é escasa. Se lle pre-
guntas a un veciño de Cela de onde é,
probablemente dirá de Cela, a un de
Louredo creo que dirá de Louredo, a
un de Torroso, penso que dirá de
Torroso. As parroquias están moi es-
palladas entre si, hai moi poucos nexos
conxuntos que as unifiquen, e non é
fácil acadar a implicación da veciñanza
en asuntos que non lles atinxan direc-
tamente.

Explícanos o asunto do suposto envío
de facturas falsas durante a campaña
electoral?

Isto ten que explicalo Nidia. Nós non
fixemos ningunha campaña con facturas
falsas, claro que non. 
Nós facemos moitas campañas de sen-
sibilización e publicitarias ante distintos
problemas. Se cadra algunha destas
campañas tomárona por onde non era
e montaron toda esta película, pode
ser, pero cando falan de estafa con fac-
turas falsa non teño nin idea deste
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tema, nós non nos damos por aludidos
porque non existen tales facturas.

E a suposta violencia exercida contra
simpatizantes do goberno municipal
no presunto intento de explicar á
veciñanza de Tameiga, por parte da
alcaldesa o proxecto do Celta?

O Concello mandou unha carta para
facer unha reunión cos veciños de Ta-
meiga e explicarnos o proxecto. Cando
chegamos á reunión xa había unha
hora antes xente afín a Nidia sentada
dentro, os que chegamos despois tíñamos
a garda civil pedindo o DNI para iden-
tificarnos, só os que estabamos fóra.
Había xente que non tiña o DNI para
identificarse e tamén exixía que se
identificaran todos, tamén os que estaban
dentro.
Houbo un pouco de alboroto e algún
berro, pero nin houbo violencia contra
a Garda Civil, nin contra outros veci-
ños.

En relación a este episodio fostes
citados, varias persoas, a declarar
ao cuartel da garda civil, como está
a situación na actualidade?

O domingo antes do pleno citaron a al-
gúns veciños a declarar. Na miña opinión
creo que estaban intentando amedrentar
á xente para declarar antes do pleno de
aprobación do proxecto. Tiñan medo a
que nese pleno pasara algo, foi o único
no que se modificou a distribución,
dándolle a volta á mesa presidencial
para que Nidia coincidise ao lado da
porta.

A alcaldesa dixo por activa e por
pasiva que o proxecto só se faría de
maneira consensuada e con acordo
entre todas as partes. Ao voso xuízo,
se non é posible o acordo con vós, a
folla de ruta do PP vai ser a expro-
piación?

O consenso do que ela fala é que isto
se fai, si ou si, e como ten maioría ab-
soluta…
Non ten sentido que fale de consenso
cando está tirando para adiante con
este proxecto sen falar cos propietarios
do monte, que son os comuneiros. Isto
non é consenso. 
Os comuneiros decidiron en asemblea,
con tan só tres votos a favor e máis
de 300 en contra deste proxecto do
Celta e do Centro Comercial. A única
maneira que ten de facelo e con ex-
propiación, pero esta palabra non a di
nunca.

Ben, rematamos, e quero que nos
contedes a vosa folla de ruta. Pón-

donos na hipótese máis verosímil
posible; que o asunto remate xudi-
cializado, estades preparados men-
talmente para soportar o modus
operandi característico da dereita
española, e que tan ben amosaron
no recente debate de investidura?

Levamos tempo soportándoo, eu antes
non tiña canas, agora teño un feixe
delas.
Si é certo que nós dedicabámonos
ao tema forestal, a ter o monte limpo
e ordenado, xestionable e tamén á
parte industrial. Isto todo agora cam-
biounos a nosa folla de ruta, sen dú-
bida, pero antes máis que agora. Co
tempo xa colles táboas, xa levamos
moito tempo pelexando, tanto con
particulares coma con outras em-
presas que queren roubar ou expropiar
os recursos do monte. Vaste quei-
mando e isto colleunos nun momento
delicado. Víñamos de gañar a sen-
tenza do Faquiña e tiñamos moito

traballo burocrático pendente, po-
ñendo papeis ao día, contratos e de-
mais. Por isto digo que cambiounos
a folla de ruta, tivemos que mobilizar
á xente, montar a plataforma coa
traída de auga, facer concentracións
e manifestacións, as andainas…
A presión por parte deles vai ser brutal,
pero como xa está aprobado o borrador
para enviar á Xunta por parte de Con-
cello, agora mesmo xa entra máis a
parte xudicial. 
O que nos queda agora é reunirnos
cos distintos sectores da administración
para que se dean conta da tolería que
queren facer con este proxecto do
Celta.
A única parte positiva de todo isto e
que apareceu xente apoiándonos e amo-
sando niveis de compromiso que des-
coñecíamos, non só son xente de Ta-
meiga, senón tamén de fóra. Saber que
non estamos sos é unha axuda moi
grande.
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Sinfonía de invernoMONCHO LAREU
Membro de Anova

ALLEGRO OU DO ADVENTO DO DE-
REITISMO LAWFARE

Mirámolo na Arxentina, no Brasil
ou en Bolivia. Ollámolo repetirse coma
un guión perfecto nalgún outro estado
africano e asiático. Pero sen ir tan
lonxe, vivímolo tamén coa resposta re-
presiva, xudicial e policial, ao proceso
político autodeterminista catalán. Unha
dereita golpista e antidemocrática que
aproveita a súa forza dentro dun poder
xudicial sen independencia ningunha
para difamar, reprimir, derrocar, so-
meter ás esquerdas ou aos movementos
de liberación nacional, no goberno ou
na disputa polo Poder. Agora que Lula
e Dilma son absoltos, a dereita española
promete bombardear de querelas, liti-
xios ou preitos penais e criminais ao
novo goberno “progresista-reformista”
español, ese ao que adxectiva como
“social-comunista”, “bolivariano”,
“feminazi”, “proetarra”... O fascismo

lawfare é a guerra xurídica contra a
democracia: gañar nos tribunais o que
non se gaña nas urnas. O novo goberno
ten ferramentas na súa man para se
defender desta caninea. O pobo traba-
llador só temos as rúas e exercer a
unidade popular dende abaixo, como
fan e fixeron as nosas irmás de América
Latina. 

ADAGIO OU A ÉPOCA DOURADA DA
USURA

Non son só as casas de apostas as
que inundan, ateigan e anegan os nosos
barrios obreiros. Co caldo de cultivo da
crise (a que pasou e a que está por vir),
e rodeadas de veciños e veciñas vencidas
polo desemprego, a precariedade e os
desafiuzamentos, medran coma os fun-
gos as casas de empeños, os cash con-
verters, os “compro oro”, en definitiva,
os negocios da usura que se benefician
da necesidade, do desespero, da miseria.

Como acontece coas casas de apostas,
móvense nun sistema que os protexe e
fomenta: o sistema que rescata á banca
privada con cartos públicos deixa nas
mans da usura privada o “rescate” da
xente do común azoutada polas piores
consecuencias das crises interminábeis
dese propio sistema. Con unha dife-
renza: a xente ten que pagar aos usu-
reiros, malvenderlles os seus escasos
bens ou devolverlles os empréstitos;
pero os bancos non devolven os cartos
públicos ao Estado.

SCHERZO OU O RETORNO DO NACIO-
NALISMO ESMOLANTE

Dixemos noutro artigo neste mesmo
xornal que o postureo soberanista do
nacional-autonomismo (Bloque e Com-
promiso) non tiña máis obxectivo que,
co apoio da prensa rexionalista, infe-
riorizar as posicións da esquerda in-
dependentista dentro do espazo de uni-
dade popular, e ao espazo de unidade
popular mesmo. Agora, a única palabra
de Orde do BNG é “ir a Madríd a pedir
cosas” para apuntalar a autonomía e,
se tal, xestionala algún día, toda ou en
parte, para medrar e vivir dela. Cunha
dirección de políticos profesionais e li-
berados eternos, unhas bases formadas
maioritariamente por pequenos comer-
ciantes e funcionariado, uns votantes
nucleados encol da pequena burguesía
urbana ou das clases medias vilegas e
unha superestrutura ideolóxica idea-
lista, autocontemplativa e identitaria,

a noutrora “fronte nacionalista” nunca
poderá ter interese ningún en avanzar
cara a ruptura co Estado e a total so-
beranía de Galiza. Non é por nada. É
unha cuestión de clase e de intereses
de clase.

RONDÓ FINAL OU DA CUESTIÓN BER-
CIANA

León quere autonomía e O Bierzo
quere provincia. Unha Xunta realmente
nacional proporialle ao Consello ber-
ciano unha "Comunidade de Galiza e O
Bierzo", unha relación bilateral en pé
de igualdade que sería beneficiosa para
as clases populares de ambas partes
no plano económico e sociocultural. No
punto 13 da Batería de 16 Urxencias
para a Rexeneración de Galicia, que o
independentismo lle presentou ao bi-
partito PSOE-BNG en 2006, di: “(…)
unha idea ampliada de Galicia e baseada
así na historia como na xeografía, na
economía e no hábitat natural, como
pasado e presente lingüístico, debe ser
formulada como unha política de longa
duración e amplo alcanzo (…) esta po-
lítica, principalmente cultural e eco-
nómica, deberá dirixirse ao obxectivo
de as Terras Navia-Eo, Bierzo e Ancares,
as Portelas (...) para eles acentuaren a
súa conciencia nacional galega, de cara
a unha integración política en Galicia
na liña do que propiciaba o Estatuto de
1936”. Non houbo ningún movemento
en tal sentido. E este ano hai autonó-
micas.
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reportaxe de G. Figueiredo

RAFAEL T. ADRIO, 4 - SALCEDA

En Salceda celébrase un dos En-
troidos máis antigos de toda Ga-

licia, que ven enfrontando tradicio-
nalmente aos barrios de A Feira e
Castro Barreiro. Trátase de dous pe-
quenos barrios (que pertencen á mesma
parroquia), que son quen de organizar
sendas verbenas o luns e o martes, en
torreiros apenas separados por uns
poucos metros, competindo por ter as
mellores orquestras, a iluminación
máis vistosa, o son máis potente…

O martes de entroido, festivo local
en Salceda, as carrozas e as comparsas
destes dous barrios vense as caras no
centro da vila, despois de meses de
duro traballo no máis absoluto dos
segredos, durante os cales funciona o
servizo de espionaxe para obter datos
das temáticas e contidos do barrio
rival. Todo é rivalidade: os traxes, a
música, as coreografías, as carrozas,
a potencia do son…

Este entroido tradicional complétase

cada ano coa programación municipal,
na que destaca o desfile de carrozas e
comparsas que se organiza na tarde
do domingo, e que acolle a centos de
participantes que amosan o seu traballo
ante milleiros de persoas polas rúas
da Esfarrapada.

En Salceda o Entroido é unha das
súas festas máis grandes, para o que
se prepara xa unha ampla programación
que será presentada ao completo uns
días antes das festas. Animamos aos
nosos lectores e lectoras a que se dis-
fracen no entroido e se pasen por Sal-
ceda a desfrutar deste antigo e festeiro
festival en Salceda.

Na próxima Peneira ofrecerémoslle
a máis completa reportaxe en texto e
imaxes sobre esta festa imprescindible
na nosa comarca e en todo o país ga-
lego. Este ano, asemade temos unha
importante novidade pois por primeira
vez desde hai moitos anos, non estará
Marcos Besada na alcaldía, a nova

alcaldesa Loli Castiñeiras afronta o
reto de organizar o seu primeiro en-
troido e estamos convencidos que a

súa ilusión e tenacidade conseguirán
estar á altura desta cita xa indisociable
da identidade do seu pobo.

OUTRO ANO MÁIS SALCEDA VOLVE FESTEXAR
O ENTROIDO MÁIS IMPORTANTE DA COMARCA

O ENTROIDO DE SALCEDA DE CASELAS 2020 ( 1º PARTE)
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MOS.

Unha alumna e unha mo-
nitora do colexio de Atín su-
friron o descoido do goberno
de Mos. Tristemente pasou
unha vez máis o que os pais e
nais deste colexio veñen ad-
vertindo de fai xa anos, o pe-
rigo das escaleiras do acceso
principal ó colexio. Unha
alumna e a monitora do auto-
bús escolar sufriron un acci-
dente en este acceso, por for-
tuna non foi un accidente de
gravidade.

Non é a  primeira vez que
isto ocorre e foi unha solicitude
moi reclamada pola ANPA e
a dirección do centro. Sendo
moi doado arranxar este acceso
e habilitar o novo acceso plan-
texado polo concello, este seria
a día de hoxe unha realidade
se realmente o goberno do
partido popular estivese cen-
trado nas necesidades reais
dos veciños e veciñas de Mos,
aínda que a día de hoxe seguen
sufrindo este acceso.

Este arranxo é unha das
primeiras medidas que o par-
tido socialista leva reclamando
dende que a actual lexislatura
entrou en vigor, e xa na ante-
rior a portavoz Patricia Pérez
repetía constantemente a ne-

cesidade de arranxar este pro-
blema xa que podería dar un
desgusto ó concello.

No pleno do mes de Ou-
tubro esta e outras necesidades
do centro provocaron o ner-
viosismo entre a bancada po-
pular cando o concelleiro so-
cialista Alejandro Figueroa in-
sistíalle ó goberno na necesi-
dade de arranxar este proble-
ma, entre outros, creando un
mal estar entre o goberno de
Mos que levou a concelleira
de educación, o tenente alcalde
e a alcaldesa a verter falsidades
sobre a situación do colexio,
as cales foron respondidas en
uns días pola ANPA de este
colexio, dita organización re-
mitiulle o concello unha carta
onde lle comunicaba o seu
mal estar tras ver o pleno e as
declaracións dos concelleiros
populares e a alcaldesa, pola
cal se tiveron que desculpar
pero nunca admitiron equivo-
carse ante o partido socialista.    

Denuncian a irresponsabilidade
do concello ante outro accidente

MOS.

O BNG presentou a nivel
comarcal a alegación presentada
contra o proxecto dun macro-
centro comercial dentro da nova
cidade deportiva do Celta en
Mos. A fronte nacionalista re-
alizou unha xuntanza de traballo
na que participaron os porta-
voces municipais de Vigo, Xa-
bier P. Igrexas, de Mos, Gustavo
Barcia, de Gondomar, Manuela
R. Pumar, o responsábel local
do Bloque de Redondela, Anxo
Lusquiños, o responsábel co-
marcal, Manuel Caride, e mais
o deputado no Parlamento ga-
lego, Luís Bará, para poñeren
en común o deseño dunha ofen-
siva social e institucional para
denunciar o que cualificaron de
"verdadeiro pelotazo ao servizo
de intereses escuros".

O portavoz municipal na-
cionalista en Mos, Gustavo Bar-
cia, destacou que o que pretende
o goberno local do Partido Po-
pular é modificar a cualificación
urbanística dun solo rústico de
especial protección para au-
mentar a súa edificabilidade un
200 por cento, o que deixa as
claras, segundo explicou, que
se trata dun "pelotazo de ma-
nual".  "A cidade deportiva do
Celta é a escusa para construír

un macrocentro comercial de
210 mil metros cadrados que
destruirá emprego, provocará o
peche do comercio local e terá
graves efectos ambientais", re-
sumiu Barcia.

O concelleiro do BNG en
Vigo, Xabier P. Igrexas, enfati-
zou a necesidade de protexer o
pequeno e mediano comercio
que "dinamiza e vertebra os
nosos concellos" fronte a gran-
des áreas que "desertizan o te-
cido do comercio local e des-
trúen emprego", e apuntou que
hai estudos que cifran en até
3.500 o número de postos de
traballo que poderían destruírse
nos municipios próximos a Mos
por causa do novo macrocen-
tro.

Pola súa banda, Luís Bará
asegurou que formación nacio-
nalista usará "todos os medios
ao noso alcance" para tentar
impedir que o proxecto se che-
gue a materializar. "Estamos

diante dunha batalla dura e lon-
ga, pero estamos convencidos
de que imos gañar porque é de
xustiza", apuntou.

Bará denunciou a respon-
sabilidade do Partido Popular
neste "atentado aberrante" e ad-
vertiu que a modificación do
PXOM de Mos supón unha
clara vulneración dos principios
de ordenación do territorio e
da loita contra os efectos do
cambio climático.

Dentro da campaña de opo-
sición que porán en marcha nos
próximos días, Bará explicou
que a mesma incluirá iniciativas
institucionais tanto no Parla-
mento galego como nos con-
cellos afectados, así como a re-
alización de denuncia pública
e información denunciando os
graves efectos que o macro-
centro comercial proxectado
terá no pequeno e mediano co-
mercio de Mos e dos concellos
próximos. 

O BNG anuncia unha ofensiva social e
institucional contra o "pelotazo" de Mos
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O monte é vida, non un
lugar para especular!
MOS.

A modificación puntual do
Plan Xeral de Ordenación Mu-
nicipal (PXOM) que dá vía
administrativa ao proxecto da
cidade deportiva do Real Club
Celta de Vigo e do megacentro
comercial en Mos foi aprobado
o pasado mes de setembro. O
obxectivo desta modificación
parcial, cuxo promotor é o
propio concello da man da al-
caldesa do PP Nidia Arévalo,
foi a delimitación dun sector
de solo urbanizable destinado
para “dotacións de carácter
privado e usos terciarios co-
merciais”. 

Deste xeito preténdese
transformar solos rústicos de
protección forestal, que son
maioritariamente naturais, en
solos urbanizables incremen-
tando mediante esta actuación
a presión sobre o territorio e

a biodiversidade, sendo afec-
tada con máis fincapé a pa-
rroquia de Tameiga.

Co proxecto da cidade de-
portiva do Celta de Vigo tense
previsto expropiar 864.000 me-
tros cadrados de monte, dos
cales a metade corresponden a
monte en man común, co fin
de cedelos ao Club Celta de
Vigo, quen construirá un centro
comercial de 120.000 metros
cadrados alén das dotacións
deportivas. Deste xeito, a través
do falso discurso da xeración
de emprego, do progreso e da
diversificación da economía,
tentan xustificar as dotacións
deportivas e as áreas comerciais
como beneficiosas para a ve-
ciñanza, mais estes beneficios
recaerán coma sempre nas mans
duns poucos e sempre en de-
trimento das comunidades locais
e do medio ambiente.

MOS.

O goberno do PP solicitou
no pleno do Concello de Mos,
un reconẽcemento extraxudi-
cial de cred́ito de 917.973,34
euros, unha cifra coa que se
pretende afrontar o pagamento
de centos de facturas de exer-
cicios anteriores acumuladas
nos caixońs. O portavoz do
BNG, Gustavo Barcia, cre
que esta operacioń e ́ conse-
cuencia da “nefasta xestioń
do goberno de Nidia Arev́alo”,
pero optou pola abstencioń
na votacioń “para non deixar
a autońomos e pequenas em-
presas sen cobrar durante me-
ses ou mesmo anos por culpa
da irresponsabilidade do Par-
tido Popular, que contrata
obras e servizos sen contar
con cred́ito orzamentario”.

O portavoz nacionalista no
Concello lembrou no pleno que
o reconẽcemento extraxudicial
de cred́ito e ́ “unha figura ex-
traordinaria pensada para pagar
facturas que non tiveron con-
signacioń nos orzamentos e que
estań ligadas a gastos sobrevidos,

como por exemplo unha emer-
xencia”. Na suá opinioń, esta
solicitude “compromete a esta-
bilidade econoḿica do conce-
llo”, xa que o montante de boa
parte das facturas impagadas
dos anos 2018 e 2019 ira ́ a
cargo dos orzamentos de 2020.
Gustavo Barcia denuncia que
esta situacioń e ́ consecuencia
dun “gasto desmedido e sen
control” por parte do PP de
Mos.

Previsioń irreal de ingresos
O orzamento do Concello

de Mos para 2020 foi aprobado
inicialmente en novembro de
2019 e o BNG presentou 12
emendas co obxectivo de me-
lloralos, pero todas elas foron

rexeitadas polo Partido Popu-
lar. Do mesmo modo, o BNG
presentou unha alegacioń aś
contas, xa que a previsioń de
ingresos non se axusta a ́ re-
alidade do padroń municipal.
O orzamento contempla unha
recadacioń de 1.900.000 euros
en concepto de IBI urbana,
pero en 2019 esta cifra foi de
pouco maís de 1.500.000 eu-
ros. O incremento para este
ano deberiá ser, en consecuen-
cia, do 25%, unha cifra que
Gustavo Barcia considera“ to-
talmente inxustificada e irreal”.
A pesar desta advertencia, o
goberno de Nidia Arev́alo re-
xeitou no pleno a alegacioń
do BNG.

Denuncian o “gasto desmedido e sen
control” do goberno de Nidia Arévalo
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PORRIÑO.
A Concellería de Cultura

propón a creación dun Re-
xistro de Artistas Locais de
O Porriño para o que nas re-
des sociais de Concello e
nesta mesma web incluímos
a correspondente informa-
ción así como o formulario
coa solicitude de inscrición.

A iniciativa que lanza o

departamento que dirixe
Cami Moreira consiste en
que todas aquelas persoas ou
grupos adicados ás diversas
actividades artísticas culturais
e que teñan a súa residencia
no concello de O Porriño,
poidan inscribirse no devan-
dito Rexistro.

A finalidade é dobre: con-
tribuir ao desenvolvemento

da comunidade artística local
e dar a coñecer e fomentar a
contratación de grupos e
creadores do Porriño.

As inscricións faranse de
acordo á instancia establecida
que pode descargarse nesta
mesma páxina web do con-
cello. No caso de artistas me-
nores de idade, a solicitude
será asinada polo pai, nai ou

titor/a legal do menor. No Re-
xistro de Artistas Locais, os
inscritos estarán divididos se-
gundo as disciplinas presen-
tadas. O acceso a este Rexis-
tro será público de tal forma
que poderán acceder todas as
persoas interesadas, de forma
telemática a través desta
mesma páxina web do Con-
cello.

Programación do Entroido
2020: publicanse as bases
do desfile de comparsas
PORRIÑO.

A partir do 3 de febreiro
abre o prazo de inscrición para
o Desfile de Comparsas do
Entroido 2020 que pechará o
día 18 incluído, segundo ven
de anunciar a Concelleróia de
Festexos do Concello do Po-
rriño.

O importe total de premios
a repartir será de 13.950 euros
entre comparsas infantis e de
adultos. O importe dos premios
se determinará segundo o nú-
mero de compoñentes da com-
parsa.

Segundo as bases da con-

vocatoria que xa se poden
consultar a través do enlace
que figura nesta mesma web,
a orde de participación nos
desfiles será por orde de  ins-
crición. 

As comparsas que aspiren
ós premios de participación
teñen a obriga de estar ins-
critas e participar nos desfiles
do Sábado e Martes de En-
troido, e no acompañamento
do Enterro da Sardiña no
Mércores de Cinza. Os per-
corridos de cada desfile ta-
mén aparecen detallados na
convocatoria.

Aberta a inscrición na viaxe a San Isidro para maiores de 18 anos

SALCEDA.

O Equipo de Goberno do
Concello de Salceda lamenta o
acontecido na Comisión Infor-
mativa celebrada recentemente,
onde unha vez máis o Partido
Popular de Salceda seguiu na
liña de votar en contra do Re-
coñecemento Extraxudicial de
Crédito que permitirá o pago
de 783.121,60 € a diferentes
provedores do Concello de Sal-
ceda. O REC debatirase nun
pleno extraordinario o vindeiro
xoves 23. A pesares de acreditar
a existencia suficiente de crédito
nas diferentes partidas orza-
mentarias e liquidez nas contas
bancarias do Concello, o Partido
Popular decide seguir na súa
liña de ir en contra da acción
de Goberno, sen importarlle
que os proveedores poidan ou
non cobrar polos traballos re-
alizados para o Concello.

Denuncian dende o equipo
de goberno a enorme irrespon-
sabilidade do Partido Popular,
que defende os seus intereses
sobre os intereses, neste caso,
das empresas e autónomos que
traballan para o Concello de
Salceda. Lembran dende o
Equipo de Goberno, que na
relación de pagos inclúense
facturas de servizos fundamen-

tais como o Servizo de Axuda
no Fogar, para o cal o Concello
de Salceda leva feito un esforzo
importante de incremento de
horas para poder atender a
todas aquelas persoas que o
precisan, así como facturas de-
rivadas de rogos e peticións
presentadas polos diferentes
grupos da corporación.

Lembran dende o equipo de
goberno que o Recoñecemento
Extraxudicial de Crédito é unha
figura legal para “evitar o enri-
quecemento inxusto da Admi-
nistración”. O informe de in-
tervención sinala tamén que
“existe crédito suficiente nas
aplicacións adecuadas do orza-
mento para 2019 para a impu-
tación das obrigas cuxa apro-
bación se propón”. Lucía Pereira,

Concelleira de Facenda: “Non
existe ningún motivo para non
pagar a proveedores e empresas,
en moitos casos de Salceda,
que realizaron os seus traballos
ou ofreceron os seus servizos.
Parécenos de extrema gravidade
poñer en risco os ingresos de
todos eles polos intereses dun
partido político”.

Loli Castiñeira, Alcaldesa
de Salceda: “Salceda é un mu-
nicipio dinámico no que os ser-
vizos medran continuamente,
o cal require un maior esforzo
orzamentario. O Concello de
Salceda conta con liquidez su-
ficiente para facer fronte de in-
mediato ao pago das facturas
adebedadas, e é cuestión de res-
ponsabilidade facelo canto an-
tes”.

O PP de Salceda volve votar en contra de
pagar as facturas dos proveedores
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SALCEDA.
As crianzas terán que ser na-

das entre o 1 de xaneiro de 2017
e o 31 de decembro de 2017 e
que durante o ano 2018 ningún
dos integrantes da unidade fa-
miliar presentara a declaración
polo Imposto sobre a Renda das
Persoas Físicas (IRPF) corres-
pondente a este período.
A prestación consistirá nun pa-
gamento único por cada filla
ou fillo, sendo a contía por unha
nena ou neno menor de 3 anos
de 360€, 1200€ cando sexa a
segunda filla ou fillo e 2400€
para terceiros fillos/as e sucesi-
vos.

As persoas interesadas deberán
presentar un formulario norma-
lizado por internet a través da
sede electrónica da Xunta de
Galicia ou de maneira presencial

no concello de Salceda de Ca-
selas; para máis axuda dirixirse
aos servizos sociais municipais.
O prazo para realizalo comezará
o día seguinte da súa publicación
no DOG e rematará 35 días há-
biles despois. (No DOG publi-
couse o día 20 de xaneiro).
Ademais deste formulario, os
solicitantes deben achegar unha
copia do libro de familia; xus-
tificante de empadroamento; no
caso de nulidade, separación
ou divorcio: a copia da sentenza
ou resolución xudicial; e no
caso de adopción ou acolle-
mento: a resolución xudicial ou
administrativa.

Axudas para familias con crianzas a
cargo menores de tres anos 

MOS.
Celebrouse no salón de

sesións do Concello de Mos
a recepción ao club mosense
de taekwondo, Zusanli, en
recoñecemento polas 8 me-
dallas (3 ouros e 5 pratas)
logradas na Copa Xunta de
Galicia de Técnica, que se
disputou en Sada o pasado
21 de decembro.

No acto estiveron pre-
sentes Patricia Gómez, pre-
sidenta do club de taek-
wondo Zusanli, Alexis
Iriarte, adestrador do club
de taekwondo Zusanli, os

tres cativos con medalla de
ouro na Copa Xunta de Ga-
licia de Técnica: Leire Fer-
nández, Samara Bouzón, e
Tiago Doni; os/as cinco ne-
nos/as que lograron medalla
de prata: Eduardo Román,
Adrián Lorenzo, Fabio Pe-
dreira, Brais Fernández, e
Águeda Pedreira; xunto con
Nidia Arévalo, alcaldesa de
Mos, Begoña Toucedo, con-
celleira de Deportes, demais
membros do equipo de go-
berno local e demais mem-
bros da Corporación Muni-
cipal.

O club mosense Zusanli logra 
8 medallas na Copa Xunta de
Galicia de Taekwondo



PORRIÑO.
O pasado día 23 arrincou na

Biblioteca Municipal unha novi-
dosa proposta de conferencias, un
ciclo divulgativo chamado “Bi-
bliosaúde”.

Na primeira quenda tratase o
tema do desenvolvemento visual,
incidindo de xeito especial nos
nenos e nenas tendo en conta que
1 de cada 4 rapaces non é diag-
nosticado ou é mal diagnosticado
e no mundo hai 217 millóns de
persoas con problemas visuais.

Lucila Tó García-Miranda
será a encargada de impartir esta
primeira conferencia. É unha óp-
tica-optometrista especializada en
terapia visual baixo unha filosofía
do comportamento, con máis de
25 anos de experiencia e que di-
rixe o seu propio centro en An-
dorra.

Comeza o ciclo
“Bibliosaúde” na
Biblioteca Municipal 

PORRIÑO.
A  Alcaldesa Eva

García manifestou  a súa
“satisfacción polo prota-
gonismo que vai ter O
Porriño na proposta de
rutas turísticas do pri-
meiro reino medieval de
Europa que se presentou
en FITUR. Tratase do
primeiro producto turís-
tico que propón o Xeo
destino “Ría de Vigo e
Baixo Miño” do que
forma parte o concello
de O Porriño xunto con
outros trece concellos da
contorna.  
Eva García expresou a
súa convicción de que
“O Porriño probablemen-
te sexa o gran descoñe-
cido do Xeodestino que

vimos de presenta porque
moita xente ignora que
a nosa vila está no centro
do Camiño Portugués e
os atractivos que ofre-
cemos en patrimonio ar-
tístico, paisaxístico, e
para a práctica de depor-
tes de aventura”, mani-
festou.   
A alcaldesa do Porriño e
o concelleiro de Turismo,
David Alonso asistiron
á presentación do “Xeo-
destino” no pavillón de
Galicia en Fitur que con-
tou co apoio de Nava
Castro, director xeral de
Turismo da Xunta. Xunto
a ela interviron no nome
dos catorce concellos do
Xeodestino, as alcaldesas
de Redondela, Mos e To-

miño que ademáis é a
presidenta de turno do
Grupo de Desarrollo Ru-
ral.
Desde Madrid onde sigue
a participar en diversos
actos da Feira Interna-
cional de Turismo, Eva
García declarou que “es-
tamos adquirindo expe-
riencias para saber que
temos que ofrecer que
sexa atractivo para o tu-
rismo”.
A alcaldesa e o conce-
lleiro participaron este
mediodía como invitados
na presentación da cam-
paña da Deputación de
Pontevedra de promoción
turística para 2020 baixo
o lema “Sigue o teu ins-
tinto”.

O Porriño será protagonista das rutas
turísticas do primeiro reino medieval 
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PORRIÑO.
A Concellería de Cultura pro-

pón a creación dun Rexistro de
Artistas Locais de O Porriño para
o que nas redes sociais de Conce-
llo e nesta mesma web incluímos
a correspondente información así
como o formulario coa solicitude
de inscrición.

A iniciativa que lanza o depar-
tamento que dirixe Cami Moreira
consiste en que todas aquelas per-
soas ou grupos adicados ás diver-
sas actividades artísticas culturais
e que teñan a súa residencia no
concello de O Porriño, poidan ins-
cribirse no devandito Rexistro.

A finalidade é dobre: contri-
buir ao desenvolvemento da co-
munidade artística local e dar a
coñecer e fomentar a contratación
de grupos e creadores do Porriño.

As inscricións faranse de
acordo á instancia establecida que
pode descargarse nesta mesma pá-
xina web do concello.

No caso de artistas menores de
idade, a solicitude será asinada
polo pai, nai ou titor/a legal do
menor.

No Rexistro de Artistas Locais,
os inscritos estarán divididos se-
gundo as disciplinas presentadas.
O acceso a este Rexistro será pú-
blico de tal forma que poderán ac-
ceder todas as persoas interesadas,
de forma telemática a través desta
mesma páxina web do Concello.

A Concellería de Cultura lanza a iniciativa de
crear un Rexistro de Artistas Locais
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Planta superior Plaza de
Abastos de Ponteareas
886 099 357
600 043 274
www.alpuntoponteareas.es

"Comida caseira,
saudable,
vexetariana e para
levar"



[20] Xaneiro 2020

o condado

SALCEDA

A música da Banda de Lombás é
festa, é baile, é tradición, é unha posta
en valor da música tradicional galega
a través da súa riqueza rítmica. Ba-
seándose na sonoridade dos ventos, o
seu espectáculo mestura repertorio tra-
dicional galego extraído de gravacións
de campo e composicións propias in-
terpretadas cunha formación xenuí-
namente galega e moitas veces es-
quecida nos torreiros: a banda.

Ademais da recuperación desta so-
noridade pouco lembrada dentro dos
cánones da música tradicional, a li-
berdade é tamén unha das bandeiras
principais da Banda de Lombás, que
expresan a través do seu vestiario:
roupa libre e sen xénero cuns deseños
coloridos e intercambiables feitos pola
deseñadora catalana Miriam Alemany.

O referente principal que a forma-
ción ten sobre as bandas é o das bandas

pequenas das aldeas. Despois de ler A
lingua das bolboretas, do escritor Ma-
nuel Rivas, decidiron que eles tamén
querían ser coma os oito músicos do
relato que van tocar a Santa Marta de
Lombás, un lugar ficticio que quixeron
recuperar para darlle nome a este
grupo formado por Mario G. Cortizo
(percusión e dirección musical), Rober
Bao (percusión), Marta Romero (cla-
rinete), Patricia Cadaveira (saxo alto),
Helena Otero (saxo tenor), Álex Váz-
quez (trompeta), Luis Miranda (trom-

bón), Latash (tuba). Despois dunha
pequena enquisa ante o seu público,
pódese dicir que A Banda de Lombás
soa a verbena, a vermú, a torreiro, a
viño… 

Utilizando ritmos e técnicas con-
temporáneas que respectan sempre a
estrutura do baile, a banda prepara a
todas as persoas asistentes aos seus
espectáculos para deixarse levar, para
bailar sen prexuízos, e para gozar
dunha festa e un repertorio no que os
instrumentos son os protagonistas.

Nace ‘A banda de Lombás’: festa, verbena, e baile
tradicional sen xénero nin prexuízos

Intensifícase o control dos estacionamentos
indebidos na Avenida de Castelao

C/ Víctoriano 
Pérez Vidal, 37

Telf: 633 15 28 23

PORRIÑO

O Concello do Porriño convoca a primeira
edición do concurso de carteis do que sairá o
que servirá para anunciar o Entroido 2020. O
prazo de presentación de deseños rematará ó
10 de febrero ás 20 horas.

Poderán participar todos cantos queiran con
plena liberdade de técnica sempre que non
presente dificultade para súa posterior repro-
dución litográfica. O tema referirase o Entroido,
e sempre en lingua galega. Os participantes
entregarán un CD onde aparecerá o cartel en
formato jpg, formato A3, 300ppp (puntos por
pulgada) 3508×4960 píxeles, no Rexistro de
entrada do Concello. No cartel aparecerá o se-
guinte texto: “ENTROIDO NO PORRIÑO
Dende 22 o 26 de febreiro 2020 Concellería de
Festexos- Concello do Porriño” O xurado estará
presidido por Cami Moreira, concelleira de
Festexos e integrado por 3 membros relacionados
co mundo das artes. O deseño gañador terá un
premio en metálico de 600 euros. Haberá tamén
un accésit de 500 euros.

Concurso de carteis
Entroido 2020

PONTEAREAS.

A Policía Local de Ponteareas in-
forma que durante as vindeiras se-
manas intensificará o control dos
aparcamentos indebidos na Avenida
de Castelao. O departamento que di-
rixe o concelleiro Roberto Mera, ex-
plica que non se permitirá o estacio-
namento nos arcéns recén pintados

que non están habilitados para vehí-
culos. A Policía Local sinala que os
coches que estacionan neses arcéns
de escasas dimensións invaden unha
parte considerábel do carril de cir-
culación e tamén limitan a visibili-
dade, especialmente en cruces como
o da Rúa da Braña, xerando unha si-
tuación de perigosidade.
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PONTEAREAS.

A concelleira de Benestar Social e
Igualdade, Verónica Carrera, e a deputada
provincial Olga García, entregaron os
diplomas do curso “Artesanía en Coiro”
impartido no Centro Artístico Sportivo
no marco do programa Conectadas da
Deputación Provincial e organizado pola
asociación de Mulleres do Rural do Tea
de Ponteareas. 

O programa “Conectadas” ten por
finalidade mellorar a formación básica
das mulleres na comunidade para favo-
recer as relacións interpersoais e o inter-
cambio de experiencias, contribuir a me-
llorar a súa empregabilidade e o seu
mantemento no mercado de traballo e
reducir a brecha dixital mediante a utili-
zación da información e as novas tecno-
loxías. 

Neste programa poderán participar
todas as asociacións, federacións e fun-
dacións sen ánimo de lucro que teñan

como obxectivo e ámbito de actuación a
promoción das mulleres, que apoien o
seu desenvolvemento e empoderamento,
ao igual que o seu tecido asociativo, e a
paulatina consecución do obxectivo da
igualdade entre mulleres e homes. 

Entrega de diplomas do curso
‘Artesanía en Coiro’

AVDA DE GALICIA Nº 8 - PONTEAREAS



PONTEAREAS

A veciñanza da parroquia
de Arcos, no concello de Pon-
teareas, está a apostar pola com-
postaxe. Máis da metade das
vivendas da freguesía dispón
xa dun composteiro individual
no que poder compostar o seu
lixo orgánico en lugar de tiralo
ao colector verde despois de
que hoxe se realizase a entrega
do segundo lote de recipientes
que a Deputación concedeu ao
Concello ao abeiro do Plan Re-
vitaliza.

A proposta do equipo técnico
provincial, coa que concordou
o concello de Ponteareas, foi
de escoller e focalizar os esforzos
para implantar a compostaxe
na parroquia de Arcos por ser
un núcleo definido, rural e na
que se prevé que a instalación
de composteiros individuais vai
ter efectos na xeración de resi-
duos que se notarán en pouco
tempo. O obxectivo é reducir
as toneladas de lixo que se re-
collen nos colectores verdes e,
polo tanto, o custe que debe
pagar o Concello por enviar
eses residuos a queimar a So-
gama (transporte e tratamento)

Para poder implantar a com-
postaxe o persoal técnico da
Deputación (mestras e mestres
composteiros) fixeron visitas
casa por casa, explicando o plan,
os beneficios da compostaxe e
convidando ás próximas entregas
de composteiros.

Nas dúas xornadas de reparto
(xoves pasado e hoxe) repartí-
ronse uns 70 composteiros. Nas
próximas semanas o persoal téc-
nico visitarán máis viviendas
para entregar o material e formar
en compostaxe á veciñanza dun-
has 20 casas da parroquia, por
tratarse de persoas maiores ou
sen posibilidade de ir a recoller
o composteiro ao local onde se
realizou o reparto.        

Todo o persoal técnico amo-
sou a súa satisfacción pola boa

acollida por parte da veciñanza,
xa que sendo voluntaria a parti-
cipación conseguíuse unha cifra
moi alta de familias participantes,
xa que terán composteiros máis
da metade das vivendas habita-
das da parroquia de Arcos.

O Concello de Ponteareas
está adherido ao Plan Revitaliza
da Deputación de Pontevedra
dende o ano 2016. Conta cun
mestre composteiro en plantilla
do concello dende novembro
do 2018 (gracias a unha sub-
vención da Deputación), e ten
instalados dous centros de com-
postaxe comunitaria no núcleo
da vila, un zona de Perilla (ou-
tubro 2016) e outro na zona
Feira Vella (xaneiro 2017) onde
se levan xestionado preto de 65
toneladas de biorresiduos.

o condado
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Máis da metade das vivendas de Arcos,
implicadas na compostaxe

PONTEAREAS

A Corporación do concello
de Ponteareas (BNG, PSOE,
PP E ACIP) condena os feitos
acontecidos na noite de onte
na que unha veciña era vítima
da violencia machista e rexeita
de cheo todo tipo de violencias.
Todas e todos os membros da
Corporación fan un chamamento
á cidadanía para traballar de
xeito conxunto na erradicación
da violencia de xénero, denun-
ciando e descubrindo ante as
autoridades accións e actitudes
impropias nunha sociedade cí-
vica, respectuosa e avanzada.

Así mesmo, convidan a toda
a veciñanza a construir unha
sociedade igualitaria na que as
diferenzas non sexan de xénero
se non diferenzas enriquecedoras
que manifesten o mellor de
cada un e de cada unha.

Todos os grupos coinciden

en destacar que non se deben
perder os folgos e que cada día
é preciso a concienciación, a
formación e os apoios ás vítimas. 

O concello, que dende o
momento en que tivo coñece-
mento a concellería de Igualdade
e o CIM lle prestou o seu apoio
á familia, reafirma este com-
promiso e a disposición de axu-
dar con todos os medios muni-
cipais cos que se contan para
seguir ao lado da vítima e dos
seus achegados.

Todos os grupos da Corpo-
ración convocaron unha con-
centración de repulsa da vio-
lencia de xénero hoxe venres
ás 12 do mediodía diante do
concello na que estiveron apoia-
dos pola cidadanía. A Corpora-
ción lamenta profundamente
estes sucesos e agarda que todas
e todos xuntos poñamos fin á
violencia de xénero.

Ponteareas condena a
violencia machista
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PONTEAREAS.

O alcalde de Ponteareas, Xosé Re-
presas, deu conta dos investimentos en
obras de saneamento previstas no orza-
mento do presente ano 2020 que irá a
Pleno nas vindeiras semanas. 

Entre as actuacións, Represas destacou
as obras de ampliación da depuradora e
a construción de novos colectores xerais
no entorno do núcleo urbano, que realizará
o Ministerio de Transición Ecolóxica, a
través da sociedade estatal Acuaes, en
colaboración co Concello que aportará
para a execución das obras 1.030.000€
sobre un investimento total de 9.000.000
de euros sen IVE, “unhas obras de grande
envergadura que permitirán darlle solución
a un problema xa crónico, a falta de ca-
pacidade da depuradora para tratar o
caudal que recibe e ampliar a rede de sa-
neamento a varias parroquias” explicou
o alcalde.

Por outra parte, para o saneamento
en Ribadetea, no que a Xunta se com-

prometeu a aportar o 80% do seu custe,
o Concello reserva 200.000€ para a fase
a iniciar este ano 2020. Esta actuación
na parroquia máis poboada, na que aínda
carecen de saneamento os seus 900 ha-
bitantes, forma parte da programación
de obras do Plan Director de Saneamento,
iniciativa deste goberno que permitirá
achegar este servizo básico aos máis de
7.000 veciños que a día de hoxe carecen
del, a maioría nas parroquias de Ponteareas.
“Nos últimos anos puxemos as bases
para poder acometer agora estes impor-
tantes investimentos en saneamento, que
serán tamén unha prioridade nos vindeiros
anos, resulta incríble que no 2020 teñamos
tanto milleiros de veciños e veciñas sen
a canalización e tratamento das augas re-
siduais”, afirmou o alcalde de Ponteareas.
Represas tamén destacou outras obras
de saneamento que están en execución
ou foron realizadas recentemente como
as do Alto da Gloria, as realizadas en
Fontenla, en Prado ou en Bugarín. 

Represas destaca as partidas
destinadas a saneamento no 2020

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

Mecánica
Electricidade

Chapa
Pintura

AUTOS MARIÑO
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PONTEAREAS

A Deputación de Pontevedra
vén de comezar as obras do
proxecto para a mellora da mo-
bilidade e seguridade peonil na
estrada provincial EP-4004 de
acceso á igrexa de Guláns, den-
de o PQ 0+000 ao PQ 0+490,
no concello de Ponteareas. A
actuación, a cuxo inicio asistiu
hoxe o deputado de Infraestru-
turas Gregorio Agís, acompa-
ñado do alcalde Xosé Represas,
e da concelleira de Vías e Obras,
Chus Garrote, entre outras con-
celleiras, foi adxudicada á em-
presa "Obras, Reformas e Sa-
neamentos, S.L." cun orzamento

de 305.023,73 euros dos que o
concello aporta o 20% do custe.
O prazo de execución das obras
é de 5 meses nun proxecto en-
marcado nos criterios de mo-
bilidade segura da Deputación
de Pontevedra.

O obxecto da actuación é a
mellora do firme actual da es-
trada, a mellora das instalacións
e a ampliación da beiravía, o
que permitirá mellorar a mobi-
lidade nesta vía. En concreto,
levaranse a cabo obras nun tra-
mo de case 500 metros da es-
trada, que dá acceso á igrexa e
o cemiterio de Guláns, así como
ao colexio Feliciano Barrera.

Ata o de agora, este tramo ca-
recía de elementos de calmado
de tráfico e seguridade peonil.

O deputado Gregorio Agís
destacou a importancia desta
intervención que "busca a me-
llora da seguridade peonil e
dos servizos públicos". Ademais,
"esta contorna agradece este
tipo de actuacións que poñen
en valor un espazo, dándolle
prioridade a seguridade dos
peóns sobre o tráfico rodado",
engadiu o deputado. 

Por último, Agís tamén fixo
fincapé na renovación do alu-
meado "substituíndoo por un
novo sistema máis eficiente e

sostible". Pola súa banda, a
concelleira de Vías e Obras
puxo en valor que a Deputación
atendeu a demanda do concello.
"Este é un exemplo da colabo-
ración entre institucións", ase-
gurou, e subliñou que "a inter-
vención será satisfactoria para
todas e todos, especialmente
para a veciñanza á que agradezo
as súas aportacións e boa dis-
posición".

O tramo da actuación, con
velocidade limitada a 30 qui-
lómetros por hora, está com-
posto por unha calzada de dous
carrís, de 3 metros cada un, e
dúas beiravías de tamaño va-
riable. Así, o proxecto inclúe
unha beiravía na marxe esquerda
para garantir a mobilidade e
seguridade da veciñanza, e na
zona da igrexa contempla unha
plataforma única compartida.

Comezan as obras de mellora da
mobilidade e no acceso á Igrexa de Guláns

Anakos café bar
Rúa costa ambulatorio, 10 - Ponteareas

ABRIMOS ÁS 19,00 TODOS OS DÍAS AGÁS OS MARTES

Cervexas, Embutidos, Ensaladas, Tostas, Hamburguesas, Vegano, Conservas...



PONTEAREAS

O concelleiro de Bo Goberno, Roberto
Mera, responsábel do servizo de limpeza
nos edificios e instalacións municipais,
desmentíu as acusacións do Partido Po-
pular relativas á suposta privatización
do servizo.

Mera explicou que actualmente o
Concello atende a limpeza das instalacións
municipais con persoal propio, seis tra-
balladoras estabeis e dúas eventuais.
Ademais, o Concello tiña até agora no
cadro de persoal catro prazas máis vacantes
para limpeza por se fora preciso reforzar
o servizo no futuro.

O edil nacionalista sinalou que “como
a limpeza está debidamente cuberta na

actualidade, son suficientes dúas prazas
vacantes, que se manteñen, e coas que
se atenderá calquera mellora ou novas
necesidades”. Mera explica que “por ese
motivo se decidíu eliminar as outras dúas
prazas vacantes de limpeza cunha finali-
dade moi importante: crear a praza de
técnico de medioambiente e outra de
coordinador desa área. Deste xeito a ve-
ciñanza desfrutará dun mellor servizo en
cuestións como denuncias ambientais,
expedientes de limpeza para prevención
de lumes ou desbroces de pistas, sen que
isto afecte en nada ao servizo de limpeza”,
engadíu Mera.

Mera atribuíu á “falta de coñece-
mento” as críticas do PP. “Dicir que se

vai privatizar a limpeza por eliminar
dúas vacantes, cando o servizo está
atenrdido e temos outras dúas vacantes
máis, só se explica porque a oposición

non coñece o cadro de persoal ao com-
pleto”. Mera animou á oposición a “fa-
cer un traballo serio e construtivo para
mellorar Ponteareas”.

Xaneiro 2020 [25]
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O goberno local desminte a presunta privatización do servizo de
limpeza de edificios municipais

Rúa Redondela Nº 1 Baixo - Ponteareas

JOSÉ LUIS TEIXEIRA RODRÍGUEZ
DELEGADO
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PONTEAREAS.

A concelleira de Vías e Obras,
Chus Garrote, visitou xunto cos
técnicos responsables do pro-
xecto o vial de Duca no que co-
mezarán as obras de ampliación
e mellora.

As obras deste vial público,
sito na parroquia de Santiago
de Oliveira, foron adxudicadas
por 128.109,04€ e dotarán dunha
axeitada accesibilidade á zona
de actuación posto que o camiño
existente na actualidade apenas
permite o paso dun vehículo li-
xeiro non sendo suficiente para
o acceso, por exemplo, de vehí-
culos de emerxencias.

Respondendo á demanda ve-
ciñal ensancharase nun dos tra-

mos o camiño que na actualidade
tamén carece de pavimentación
e conta con anchuras inferiores
a 2,5 m o que complica enor-
memente o paso diario de turis-
mos dos veciños e veciñas que
queren acceder as súas casas.

“Estaba entre os nosos ob-
xectivos realizar canto antes esta
obra para a que traballamos da
man da veciñanza para as con-
seguir as cesións, estudar a ti-

poloxía de muros e a  reposición
de fosas sépticas”, explica Chus
Garrote.

Con estas obras dotarase o
camiño dun novo pavimento
mediante o estendido dunha capa
de asfalto en quente, ensancha-
rase para facilitar o paso de todo
tipo de vehículos e reporánse
os subministros que se vexan
afectados polas obras así como
os muros e peches. 

Ademais Chus Garrote en-
gade que, en coordinación coa
comunidade de augas de San-
tiago de Oliveira e dando resposta
a súa petición, realizarase un
novo trazado e se colocará nova
tubaxe de abastecemento de
auga. 

Ampliación e mellora do vial de Duca

PONTEAREAS.

A concellería de Deportes,
que dirixe Nahir Covelo, en
nome de todo o grupo de go-
berno felicita ao Club Natación
Ponteareas polos excelentes re-
sultados que acadaron no Cam-
pionato Galego de inverno Más-
ter desputado no complexo de-
portivo Frigsa de Lugo no que
o equipo femino acodou o ouro
no podium e os relevos as me-
llores marcas.

O Club Natación Ponteareas
informa que ademais das nu-
merosas, medallas tanto en pro-
bas individuais como en relevos,

as e os nadadores ponteareás
estableceron a Mellor Marca
Galega de relevos: 4x50m Es-
tilos mixto cat.+80 e cat.+280
e do 4x50m. Estilos Femenino
cat. +200

Nahir Covelo felicita tamén
ao equipo feminino que se
proclamou Campión Galego
de inverno, quedando o equipo
masculiono do CN. Ponteareas
terceiro clasificado e  o equipo
conxunto segundo na xeral fi-
nal. O Club campión, o CN
Portamiñá de Lugo, foi tamén
o organizador e o anfitrión do
torneo. 

As nadadoras do Club Natación
Ponteareas, campionas galegas
de inverno 
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PONTEAREAS.

O pasado 13 de xaneiro de
2020, e baixo a dirección de
Alejandro de León (persoal ad-
ministrativo do centro educativo),
celebrouse no IES Val do Tea
de Ponteareas a IV edición do
Torneo Intercentros de Xadrez
coa participación dos alumnos
do IES do Barral o IES Pedra
da Auga e o IES Val do Tea. 

Participaron un total de 47
alumnos e alumnas que acom-
pañados polos seus profesores,
e baixo a atenta ollada da
catro veces campioa de España
feminina Yudania Hernández,
disputaron un torneo de 7 rol-

das a 7 minutos resultando
vencedor Carlos Costal Fer-
nández, segunda clasificada
Noelia Malmierca Julián e ter-
ceiro David Lago Rodríguez.
É importante subliñar que con

este Torneo de Xadrez ao igual
que con outras actividades In-
tercentros, trátase de acadar
un intercambio educativo entre
tódolos alumnos e alumnas
participantes.  

Carlos Costal Fernández gaña o IV Torneo
Intercentros de Xadrez SALVATERRA.

A concellería de Cultura,
que dirixe Fernando Groba, e a
concellería de Eventos, que di-
rixe a tenenta de alcalde Cristina
Fernández, informan que xa
está a disposición da cidadanía
o novo programa cultural tri-
mestral que ao longo destes
días chegará a todos os fogares
de Ponteareas, tanto do centro
urbano como das parroquias.

Actividades e propostas para
todos os públicos e tendencias
que se ofertarán tanto no centro
urbano como nas parroquias e
totalmente de balde.

Exposicións, cine, concertos,
música, monólogos, feira de
oportunidades, obradoiros, ho-

menaxes,  teatro, festas e ciclos
de humor nos que poderán par-
ticipar todas as familias. Cristina
Fernández adianta que nesta
programación cultural atopare-
mos actos entrañables como o
concerto con motivo do 90 ani-
versario do mestre Rogelio Gro-
ba Groba e iniciativas novidosas
ou variadas como a Feira das
Ensinanzas Profesionais e Ar-
tísticas que este ano ten un pase
libre para o público en xeral ou
congreso de Patrimonio do Con-
dado,  organizado pola conce-
llería de Cultura que dirixe Fer-
nando Groba. O programa cul-
tural trimestral tamén se poderá
atopar na biblioteca pública mu-
nicipal.

Programa cultural 2020

CORRELO S/N - ARCOS - PONTEAREAS - 986 290 313
www.carsatrucksmotor.com carsatmsl@gmail.com

FONROUGE

PICOTO S/N - PONTEAREAS

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



PONTEAREAS.

A concellería de Ensino que dirixe a
tenenta da alcalde Cristina Fernández
da un paso máis na consecución dunha
sociedade inclusiva e amplía o servizo
de terapia asistida con cans ao resto do
alumnado porque a inclusión e a igual-
dade é cousa de toda a sociedade.

Esta terapia daba os seus primeiros
pasos no pasado curso escolar da man
da concellería de Ensino incorporándose
no curriculum do CEIP Mestre Ramiro
Sabell Mosquera destinada ao alumnado
con necesidades específicas de apoio
educativo (NEAE). Neste curso a ANPA
e o propio centro súmanse á iniciativa
da concellería para ampliar esta novidosa
terapia ao resto das e dos alumnos.

Dende o mes de decembro e ata o
mes de maio as profesionais de YARA-
CAN traballan unha vez á semana co
alumnado NEAE de infantil e primaria

e unha vez ao mes con todo o alumnado
dos cursos implicados. Eco, Trufa e
Uma son os e as encargadas de interactuar
seguindo as instrucións das técnicas Eu-
genia e Julia Correa, especialistas nesta
terapia.  En contínua mellora e sempre
desenvolvendo un traballo en equipo, a
concellería, o centro escolar, a ANPA  e
as profesionais deste método decidiron
este ano dar o salto á integración real
traballando unha vez ao mes con todo o
alumnado para que, pouco a pouco, a
inclusión sexa un feito.

“É imprescindible que todos e todas
teñamos as mesmas oportunidades e
atopemos apoios para resolver as nosas
necesidades pero para iso temos que
formar unha sociedade solidaria capaz
de apreciar a diversidade e a riqueza
das diferenzas que fan que cada persoa
teña algo importante que aportar”, explica
Cristina Fernández.

Na procura da inclusión total no CEIP
Mestre Ramiro Sabell  
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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"

PONTEAREAS.

A Policía Local de Ponteareas informa
das datas da ITV en Ponteareas para este
ano 2020. 

Para os vehículos agrícolas estará a
unidade móbil 10 no campo de fútbol de
Pardellas o vindeiro 27 de marzo en
horario de 9 a 13:30 horas e do 30 de
marzo ao 1 de abril en horario de 9 a
13:30 e de 15:15 a 18 horas.

Para os vehículos lixeiros estará a
Unidade Móbil 6 na explanada do campo
de fútbol de Pardellas do 4 ao 5 de
marzo en horario de 9 a 13:30 e de
15:15 a 18 horas, agás o día 5 que terá
lugar só en horario de mañá de 9 a
13:30 horas. 

Ademáis, aPolicía Local de Ponteareas
informa das datas na que se poderán re-
novar e tramitar os documentos nacionais
de identidade na Casa do Concello de
Ponteareas. O equipo móvil deprazarase

a Ponteareas os seguintes días do presente
ano 2020: 20 e 27 de febreiro -30 de
marzo -2 de abril -22 e 28 de maio -16 e
21 de setembro -23 e 28 de outubro -14 e
17 de decembro

A cita pódese solicitar nas propias
oficinas da Policía Local ubicadas no
parque das Pombas ou no teléfono 986
64 00 50 de 08:00 a 14:00 horas.

Tamén informa do calendario do ano
2020 que a unidade móbil da ITV terá en
Ponteareas.  A UM 9 da ITV estará no
parque de San San Roque os vindeiros
días do 2020:

- 3 de febreiro en horario de 9 a
13:3,0h - 24 de febreiro en horario de 9 a
13:30h - Do 11 ao 12 de maio en horario
de 9 a 13:30h e de 15:15 a 18:00h. Agás
o 12 que terá un horario de 9 a 13:30h. -
16 de setembro en horario de 9 a 13:30
horas. - 15 de outubro en horario de 9 a
13:30 horas e de 15:15 a 18 horas.

Horarios da ITV móbil e do DNI en
Ponteareas para o ano 2020 



SALVATERRA.

O Concello de Salvaterra de Miño
presenta o programa de charlas for-
mativas que se impartirán dende o
Orquidiario do Parque Público A Ca-
nuda  entorno ao coidado das orquí-
deas.

O Parque Público A Canuda, o
pulmón verde do Sur da Provincia
de Pontevedra, conta con máis de
200.000m2 e dentro desas instalación
alberga o único orquidiario de Galicia
e Norte de Portugal, que a día de
hoxe expón máis de 100 variedades
e preto de 500 orquídeas., que fai
que sexa unha zona de parada obri-
gatoria para os amantes desta planta
que conta cun espazo moi especial
neste marabilloso parque, que mestura
natureza e ocio.

Este ano 2020 ponse en marcha
dende o propio Orquidiario un pro-
grama de charlas formativas sobre o

cultivo e coidado de varias variedades
de orquídeas que se levarán a cabo a
través da colaboración coa Asociación
Portuguesa de Orquidofilia. Esta aso-
ciación creouse no ano 2007 en Lis-
boa e conta con 546 asociados;  nestes
momentos participa en diversas feiras
– exposicións en Portugal e España,
xa que colabora xunto ao Concello
de Salvaterra na organización da súa
Feira – Exposición Internacional de
Orquídeas.
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Charlas formativas sobre o coidado das orquídeas

ESPECIALISTAS EN TODO TIPO DE
MÁRMOLES, TAMÉN EN ARTE FUNERARIO..

VISÍTANOS

REGUEIROS, 3 - OLEIROS - SALVATERRARÚA CASTELAO Nº 33 - SALVATERRA 
"HAI LAMPREA"



SALVATERRA.

O Concello de Salvaterra de
Miño ven de anunciar que se
abre o prazo ata o día 6 de fe-
breiro para realizar as inscricións
de participación no ENTERRO
DA LAMPREA 2020,  tanto na
categoría de  carroza como com-
parsa, que este ano celebrarase
o próximo 29 de febreiro, a par-
tires das 17.00h. Aínda que o
Concello, por motivos de segu-
ridade, de organización e espacio,
resérvase o dereito de reducir
ou ampliar o  prazo de inscri-
ción.

Neste desfile poderán ins-
cribirse todas aquelas Comparsas
e Carrozas, que cumpran os re-
quisitos. Solo se poderá inscribir
unha comparsa ou carroza por
asociación ou persoa.

MODALIDADES:
Categoría de Carroza:  Po-

derán participar nesta categoría
todas aquelas carrozas que  teñan
como mínimo 25 participantes
e unha dimensións mínimas de
5 m de largo.

Categoría de Comparsa: Po-
derán participar nesta categoría
as comparsas que teñan un mí-
nimo de 20 membros.

As comparsas ou carrozas
deberán gardar unha unidade

temática tanto no seu
vestiario coma na súa
actuación. Non se con-
siderarán como com-
parsas ou carrozas con
dereito a inscrición e
participación aquelas
que en anos anteriores
repetiran, no sustancial,
o seu disfrace.

Os premios a par-
ticipación oscilarán en-
tre os 100 e os 600,00€,
dependendo da cate-

goría e da cantidade de partici-
pantes.

Dende o Concello queren
recordar que todas aquelas per-
soas que queiran participar no
enterro de forma persoal e non
a través dunha carroza ou com-
parsa poden facelo dentro da
propia comitiva da defunta lam-
prea, formando parte do grupo
de Choronas que acompañan a
lamprea, de loito riguroso.

A saída do desfile, de Com-
parsas e Carrozas do Enterro da
Lamprea do Entroido 2020 de
Salvaterra, está prevista para as
cinco da tarde, dende a Rúa Ro-
salía de Castro, discurrindo por
Castelao, Fonte da Vila, dona
Urraca e Praza do Concello.

SALVATERRA.

Arrancou o Obradoiro de
Memoria e Lectura organizado
polo Concello de Salvaterra de
Miño  para maiores de 60 anos,
que se levará a cabo do 8 de
xaneiro ao 27 de maio, todos
os mércores de 10.00 a 11.00
horas na Casa de Cultura.

Con esta actividade búscase
por un lado manter o noso ce-
lebro o máis áxil posible, con
diferentes actividades e xogos,
e por outro lado tamén é una
forma de socializar. Non nos
podemos esquecer que son
moitas as persoas que viven
soas ou que directamente du-

rante todo o día non teñen
con quen falar. Con esta acti-
vidade buscamos que saian
dos seus fogares, que entablen
relacións con outras persoas
e por último que fagan activi-
dades e exercicios que lle axu-
den a mellorar e previr enfer-
midades,  buscando  tamén
que aprendan a facelo nas súas
casas, manifestou a Alcaldesa
durante a visita ao inicio de
curso.

Ademais este ano búscase
traballar a coordinación e a axi-
lidade, a través de xogos que
poderán desfrutar as 18 persoas
inscritas neste cursos.
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Obradoiro de Memoria e
Lectura en Salvaterra

Ábrese o prazo de inscrición para participar
no Enterro da Lamprea 2020, que se
celebrará o próximo 29 de febreiro



MONDARIZ.

O  goberno de Mondariz, consciente
das queixas da veciñanza en relación á
limpeza viaria da área urbana e das es-
tradas de competencia municipal que
atravesan o concello, está tratando de
optimizar os escasos recursos humanos
dispoñibles coa mecanización destas ta-
refas.

Nos últimos días incorporou unha
máquina varredora-aspiradora que se
empregará na limpeza viaria da área ur-
bana, unha tarefa que se viña facendo
manualmente e de xeito rudimentario.
Esta adquisición, que se realizou mediante
un contrato de arrendamento con dereito
a compra, súmase á dunha minicargadora
con varredora prevista desde a pasada
lexislatura que dará servizo á limpeza
viaria de estradas.

Con estas medidas, o goberno busca
atender os servizos públicos de compe-
tencia municipal o mellor posible. "Du-

rante as charlas do goberno nas diferentes
parroquias observamos descontento res-
pecto á limpeza viaria e outros servizos
públicos de competencia municipal como
a recollida de lixo. 

Este descontento non é novo, vén de
lonxe. Nestes primeiros meses de lexis-
latura analizamos a situación desde o
goberno e concluímos que hai factores
condicionantes como a escaseza de re-
cursos humanos e a dificultade de con-
tratación de novo persoal e se require
unha estratexia baseada na mecanización
de actividades", explica o alcalde, Xosé
Emilio Barros.
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Mondariz mecaniza o servizo de
limpeza viaria AS NEVES.

O alcalde, Xosé Manuel Rodrí-
guez Méndez, acompañou á directora
de Turismo de Galicia, Nava Castro,
nunha visita ao miradoiro de San
Nomedio, logo das melloras reali-
zadas no mesmo grazas a unha achega
de preto de 30.000€ por parte da
Consellería de Cultura e Turismo do
Goberno de Galicia.

Rodríguez Méndez subliñou que
o miradoiro “ten unhas vistas únicas
da comarca do Condado” e constitúe
un lugar inmellorábel, tanto para quen
queren gozar da natureza coma para
os amantes da astronomía, “pola súa
situación coma pola escasa contami-
nación lumínica”, o que permite unha
observación clara do firmamento.

O Xeodestino Condado Paradanta,
dependente do Grupo de Desenvol-
vemento Rural (GDR) Condado Pa-
radanta, está a potenciar o proxecto
dunha rede de miradoiros nos con-
cellos que forman parte do mesmo  e

contempla un miradoiro de iguais
características en cada vila da co-
marca.

O miradoiro de San Nomedio ató-
pase a 694 metros de altitude nun
monte de grande pendente, perten-
cente aos montes de A Paradanta,
aberto a impresionantes vistas sobre
o val do Termes e do Xuliana, ade-
mais do Miño, xa máis lonxe, abran-
guendo, xunto a parte de As Neves,
o norte de Portugal.

No mesmo, como puido ver este
domingo a directora de Turismo da
Xunta, rematouse unha construción
en ‘forma de tubo’ que serve de guía
para mirar ao leste, cara ao nacemento
do sol-o amencer- e ao oeste-o sol-
por-ofrecendo  unha vista panorámica
de boa parte de As Neves.

Ademais, tamén está acabado o 
‘observatorio nocturno’, que conta
cunha serie de pezas en forma de
circunferencia que serven para sen-
tarse e observar o ceo e as estrelas.

Visita ao Miradoiro de San Nomedio

REGUEIRO, 3 - OLEIROS - SALVATERRA
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A CAÑIZA

Comeza o 6 de febreiro de
2020 ata o 29 de febreiro de
2020 e contará cunha profesora
nativa nas instalacións da casa
de cultura da Vila. Será todos
os xoves de 16h30 a 18h.

Para máis información e ins-
crición na Biblioteca Municipal:
986 66 30 69

Clases de xaponés
en A Cañiza

A CAÑIZA.

A actuación prevé unha senda
peonil, unha zona de estaciona-
mento de coches e outra para
autobuses e a execución dunha
beirarrúa na entrada ao colexio,
que dará acceso a un dos pasos
de peóns sobreelevados, posi-
bilitando que tanto a entrada
como a saída do colexio sexan
seguras.

Ademais, desde o colexio e
ata o punto quilométrico 8+975,
farase unha redistribución dos
espazos, deixando carrís de tres
metros de ancho e a beiravía
esquerda dun metro de ancho,
de maneira que quede unha sen-
da na marxe dereita para favo-
recer o tránsito peonil do alum-
nado. A obra tardará seis meses

en realizarse unha vez que se
asinou o contrato e custará
824.200 euros, "tendo en conta
que, ademais da mellora da en-
trada ao colexio de Valeixe, con-
templa a reposición do firme e
mellora da seguridade en 12,3
quilómetros da estrada provincial
EP-5003, da Cañiza a Arbo.

Os traballos inclúen fresado,
reposición de firme e capa de
microaglomerado en frío nun
dos tramos. Revisarase a sina-
lización vertical e elevaranse
varios dos seus pasos de peóns.

Unha senda peonil permitirá aos
alumn@s de Valeixe acceder ao
CEIP sen riscos

A CAÑIZA.

Luís Piña e a subdelegada
do Goberno, Maica Larriba,
mantiveron unha reunión na que
ambos destacaron a importancia
de executar a urbanización da
estrada N-120 ao seu paso polo
municipio.

Tras o encontro, no que ta-
mén se trataron outros temas
municipais nos que teñen unha
implicación directa a Adminis-
tración Central do Estado, La-
rriba comprometeuse a impulsar
a execución da mellora de ur-
banización da estrada que pasa
polo centro da localidade cañi-
cense de maneira que "durante
este ano póidase dotar co fi-
nanciamento necesario para a
súa realización".

Este proxecto foi redactado
no ano 2015 e aprobado en
2018 polo Ministerio de Fo-
mento e implica un investimento

de 238.000 euros cuxo obxectivo
é "cumprir cunha importante
mellora no estado das vías e o
mantemento municipal".

Por este motivo, o Alcalde
tamén explicou á subdelegada
a necesidade de abordar a re-
novación dos servizos de abas-
tecemento de rede de sumi-
doiros e luz que se atopan no
subsolo desta zona para urba-
nizar, debido ao seu estado de
conservación.

Neste caso, Larriba consi-
derou que antes de iniciar a
obra por parte de Fomento da
devandita urbanización da zona,
terase que atopar un acordo
entre ambas administracións
para buscar a forma de financiar
a renovación dos servizos mu-
nicipais de maneira que se poida
acometer de forma conxunta
tanto a urbanización como a re-
novación dos servizos.

Mellora da estrada N- 120
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“ OS POEMAS DE MAR MIGUEZ”

Non será hoxe o día
No que teñan que vir as desesperanzas,

Non será hoxe o día.

Espidas na beirarrúa,
Cantigas novas

Agardando o vento do sur
Que as leve a aniñar nos teus oídos.

Vidas valeiras que buscan a maxia na noite,
Solo ti e mailos teus ollos

Fostes quen de traerme a lúa,
Ai a lúa!

Impaciente fuxitiva de ollos secos,
Feita de tréboles cosidos

Blanqueados o sol que mais quenta.
Ai lúa!

Negra a noite, nai do orballo que rega
Aqueles teus mantos

E eu,
Extraño nun mundo de tolos,

Comtemplo a fada que me fala
Namorada

Al Lúa

AMIZADE
Si algunha vez me ves chorar,

non me digas nada,
solo dame unha aperta

e deixa a mañanciña nacer.

Si algunha vez me ves chorar,
non fagas nada,

solo queda a miña beira
e deixa que o peito alente.

Si algunha vez me ves chorar
non llo digas a ninguen,

so dame a túa man
e empúxame a camiñar.

Si algunha vez te vexo chorar,
aloumiñarei o teu corazón,

encherei de alento o teu peito
e camiñarei o teu carón.



AS NEVES

O domingo 26 de xaneiro ás 18:30 h
no Auditorio Municipal, a Concellería
de Cultura das Neves inicia o ciclo de
‘Cinema de Inverno 2020’. Nesta primeira
sesión o público poderá gozar da pro-
xección das curtas infantís  ‘Jako e o
ladrón de mascotas’, de Yanco Apesteguia;
‘O noticiario do espazo’, de Yanco Apes-
teguia e Enrique Criado e ‘Alistán, o

demo oveiro’, de Tomás Conde e Virginia
Curiá. Este ciclo conta coa colaboración
do Centro Galego de Artes da Imaxe e a
entrada ás proxeccións é gratuíta.  Nas
seguintes sesións, programadas para o
16 de febreiro e o 14 de marzo, o público
poderá ver, respectivamente, unha escolma
de curtas do Festival de Cans, e o filme
‘O que arde’, gañadora do Premio do
Xurado no Festival de Cans.
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MOTOS NOVOA
Tortoreos As Neves

986 667 470

As Neves inicia o ciclo de Cinema de
Inverno 2020n no Auditorio

AS NEVES.

Tal e coma anunciara hai un mes o
Goberno local, o día 14 de xaneiro,
comezou a andar o proxecto socio-
'Acompañados', na parroquia de As
Neves, coa primeira das xuntanzas de
17 a 19 horas. O mesmo terá continui-
dade este mércores, día 15, na parroquia
de San Cibrán, de 16 a 18 horas; seguirá
o xoves, día 16, en Liñares, no mesmo
horario, para retomar xa a semana que
ven na parroquia de Setados de 17 a
19 h. 'Acompañados' é unha actividade
innovadora e pioneira, que non ten an-
tecedentes en Galicia, que está a orga-
nizar o Concello, en colaboración con
Avelaíña, unha asociación sen ánimo
de lucro, e co financiamento da Fun-
dación La Caixa.

Rafael Álvarez,  máximo responsable
de Avelaíña sinala que o obxectivo deste
programa é o de "facilitar as relacións
entre veciños, mellorar a súa calidade de
vida ao mesmo tempo que se mellora a

comunidade na que vive, dentro de cada
unha das parroquias de As Neves". Ade-
mais, supón unha axuda na labor cotiá a
veciños e veciñas dun entorno rural, que
en moitos casos viven illadas, especial-
mente no inverno, e "tecer lazos entre
elas, de xeito que esas relacións persistan
e sirvan para acabar coa sensación de
soidade".

Durante los próximos 6 meses, catro
profesionais -Rosabel Martínez Ku, tra-
balladora social, Lorena Francisco, psi-
cóloga, unha técnica de emprego de
Feafes Galicia e unha monitora especia-
lizada en actividades funcionais- con
axuda de membros de Voluntariado de
As Neves, poñerán en marcha tres acti-
vidades: Dinamización Comunitaria; Al-
fabetización Funcional e Procura de Em-
prego, en locais sociais das 13 parroquias
de As Neves e no propio Centro Social
Municipal. Está dirixida a veciños e ve-
ciñas maiores de 55 anos e abrangue di-
ferentes actividades.

Bota a andar o programa 
'Acompañados' contra a soidade

o condado
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Fábrica y Exposición; Pol. Ind. Arbo. Barcela - ARBO
986 665 270 / 677 300 284 / 615 194 809
arbocarpinteria@gmail.com

Fabricación e instalación de
carpintería a medida) muebles

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

Venta de tarimas, frisos y
molduras.

SALVATERRA.

Comezou o curso “ APRENDE A
ELABORAR OS TEUS TEXTOS OFI-
CIAIS” organizado polo Concello de
Salvaterra de Miño, que se levará a cabo
do 23 de xaneiro ó 13 de febreiro todos
os xoves de 10:30 a 12:00 horas na
Casa de Cultura.

Con esta actividade búscase que
todas as persoas aprendan os meca-
nismos e as ferramentas das que poden
dispor para elaborar distintos docu-
mentos oficiais válidos  na súa vida
cotiá, como pode ser facer un  currículo
ou  cubrir unha instancia. Ademáis,

cada alumno e alumna teñen a súa
disposición un ordenador con acceso
a internet, xa que este curso dase na
aula de informática para que tamén se
adapten as novas tecnoloxías.

“É unha maneira de adaptar e achegar
a todas as personas ós avances impostos
polo ritmo frenético e imparable do
mundo actual”, comentaba o Concelleiro
de Deporte e Xuventude durante a visita
ó inicio do curso.

Todavía quedan algunas prazas libres,
polo que dende o Concello anímase a
inscribirse a todas esas persoas ás que
lles poida interesar.

Inicio do curso “Aprende a elaborar
os teus textos oficiais”

PONTEAREAS.

O Concello e a Xunta realizaron
varias actuacións de mellora da se-
guridade vial na Avenida de Castelao.
O Concello vai habilitar un paso de
peóns a carón do parque infantil da
Avenida de Castelao. Segundo explica
o concelleiro de Mobilidade e Tráfico
Roberto Mera, “trátase dun tramo
ocupado por colectores, onde se ubi-
caba un fotomatón e onde estaciona-
ban vehículos obrigando aos peóns a
invadir a calzada”. O Concello retirou
os colectores e o fotomatón e pintará
de inmediato o paso de peóns.

Por outra banda a Xunta pintará
esta semana cebreados a 10 metros
de cada un dos pasos de peóns para
asegurar esa distancia mínima de vi-
sibilidade. Deste xeito non se poderá

estacionar a esa distancia dos pasos
de peóns no sentido de circulación,
para protexer aos peóns e mellorar a
visibilidade dos condutores.

Por outra banda, o Concello ha-
bilitará nas proximidades do parque
infantil unha nova praza de estacio-
namento para persoas con discapa-
cidade, que se unirá ás dúas xa exis-
tentes. Mera sinalou que “para velar
polo cumprimento das normas en
materia de seguridade vial, protexer
aos peóns e impedir que os vehículos
estacionen sobre o novo paso de
peóns no parque infantil, nas zonas
cebreadas e nas prazas para persoas
con discapacidade sen autorización,
a Policía Local intensificará, na me-
dida das súas posibilidades, a vixi-
lancia”. 

Concello e Xunta realizan
melloras de seguridade vial na
Avenida de Castelao



NIGRÁN.

Juan Ángel Vaquerizo, inves-
tigador do Centro de Astrobiología,
impartíu ás 19:30 horas no Salón
de Plenos a charla ‘Ciencia “Fric-
ción”: algo chirría en la pantalla’
co fin de desvelar canto hai de
verdade e de ficción no que contan
as películas. Estas sorpréndennos
continuamente con efectos espe-

ciais (e espaciais) moi rechamantes,
pero son certos ou falsos? Esta
charla tratará de espertar o asesor
científico de películas de ciencia
ficción que todos levamos dentro.
Ao fío dunha (des)coidada selec-
ción de fragmentos de películas
do xénero, distinguiremos os con-
ceptos tratados con rigor e o mero
espectáculo, despexaremos dúbidas

e corrixiremos os erros científicos
detectados. Esta actvidade, aberta
ao público, encádrase en Ciudad
Ciencia, proxecto ao que está ad-
herido o Concello de Nigrán desde
2017. Así, dende hoxe e ata mañá
o IES Val Miñor acolle o obradoiro
'Buscando vida no Universo' (que
se repetirá esta tarde en sesión
aberta o público). 
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val miñor

O investigador Juan Ángel Vaquerizo desvela que
hai de ficción e que de realidade nas películas

GONDOMAR.

O alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, acompanãdo
polo edil de Medio e Transicioń Ecolox́ica, Brais
Misa, presentaron  a nova frota de camiońs e maquinaria
do servizo de recollida de lixo e limpeza do municipio
e que, segundo manifestou, “axuśtanse a ́polit́ica que
desde o goberno local realizamos co obxectivo de
converter o noso concello en pioneiro en polit́icas que
suponãn mellorar a vida dos nosos vecinõs a ́vez que
apostamos pola sustentabilidade e o medioambiente”.
Os vehićulos, valorados en maís de 373.000 euros,
incluénse dentro da proposta de adquisicioń de ma-
quinaria do contrato de Limpeza Viaria e Recollida de
Residuos soĺidos, e incorporan tecnoloxiá de uĺtima
xeracioń con maquinaria maís ecolox́ica. “O noso ob-
xectivo e ́ reducir a contaminacioń e o ruid́o para
ofrecer unha contorna habitable maís saudable para
todos e todas”, manifestou o alcalde. Desta forma os
novos camiońs e maquinaria caracteriźanse por mini-
mizar as emisiońs de son e gases de escape; ter a
max́ima polivalencia para recoller e compactar de
forma separada residuos seleccionados en orixe.

Gondomar renova o seu
parque móbil do servizo de
recollida de lixo e limpeza

RÚA ROMANA BAIXA Nº 3
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NIGRÁN

O goberno de Nigrán levará
ao vindeiro pleno ordinario do
27 de xaneiro unha moción
pedindo o cambio de titulari-
dade a rúa Otero Pedrayo (PO-
333) a favor do Concello de
Nigrán co fin de poder em-
prender dunha vez por todas
obras de mellora neste tramo
de 1,8 km que une Nigrán e
Panxón. O goberno local toma
esta decisión tras seis anos re-
clamando á Xunta unha inter-
vención nesta estrada autonó-
mica, que se atopa nun estado
calamitoso e conta coas beira-
vías peor conservadas da pro-
vincia coas consecuentes de-
nuncias da veciñanza. O Con-
cello conta cun proxecto que

cifra o investimento en 1,5 mi-
llóns de euros, contía que, de-
finitivamente, asumirá en so-
litario con cargo ao remanente
de tesourería.

"A Xunta non contestou a
ningunha das nosas peticións
para firmar un convenio de
colaboración, tampouco o in-
clúe nos seus orzamentos pese
as nosas reiteradas emendas;
a estas alturas xa temos claro
que non pretende arranxar Ote-
ro Pedrayo, así que agora só
pedimos ter a titularidade para
poder emprender desde o Con-
cello as obras", resume o al-
calde, quen apela a "responsa-
bilidade pública" para tomar
esta decisión pese a discrepar
coa "inxustiza" que comete a

Xunta ao non investir en asun-
tos da súa competencia e desoír
á veciñanza de Nigrán. "Dis-
crimina ao municipio por cues-
tións de cores políticas", en-
gade.

O Concello leva solicitado
desde 2016 a sinatura dun con-
venio de colaboración coa Xun-
ta mesmo mediante unha mo-
ción plenaria aprobada por una-
nimidade na que se pedía á
Xunta a renovación de beira-
rrúas, saneamento, abastece-
mento e firme implementando
medidas de seguridade viaria
para, posteriormente, asumir
o Concello a titularidade. Non
se obtivo resposta a ningunha
das peticións e este silencio
mantense incluso despois de

que o Concello remitise á Con-
selleria de Infraestruturas en
xullo de 2017 un anteproxecto
e solicitar todo este tempo di-
ferentes reunións para tratar o
asunto. Tampouco a Xunta in-
cluíu Otero Pedrayo nos seus
orzamentos pese as emendas
realizadas dende o PSdG a ins-
tancias do goberno de Nigrán.

"A situación é absoluta-
mente calamitosa,
cunhas beiravías es-
naquizadas, cuns ser-
vizos que tanto am-
bientalmente como
estruturalmente su-
poñen un gran pro-
blema para Nigrán e
de novo a resposta
da Xunta é de rexei-
tamento a calquera
colaboración con Ni-
grán", recolle a mo-
ción, que incide en

que debe rehabilitarse "sen se-
guir esperando a colaboración
dunha Xunta de Galicia au-
sente".

O Concello subliña que, ao
ser unha estrada de natureza
urbana, é susceptible de cesión
a titularidade municipal como
foi o caso de rúa Mariñeiro en
Panxón, onde a situación re-
sultou moi similar e o Concello
xa tivo que asumir en solitario
as obras. 

"Este é o primeiro paso
dun proceso que non é inme-
diato pero que significa acadar
o obxectivo buscado tanto
tempo de facer as obras de
mellora. O primeiro é a tra-
mitación da titularidade, des-
pois finalizar o proxecto e
acadar as autorizacións per-
tinentes e, finalmente, abrir
o proceso de contratación",
resume González.

Nigrán proporá asumir a titularidade de
Otero Pedrayo para poder emprender as
obras de mellora que a Xunta declina

Rúa Eduardo Iglesias, nº 30,
36380 Gondomar

Teléfono: 986 07 19 61

TEMOS AS TÚAS
TELAS PARA O
ENTROIDO
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GONDOMAR.

O goberno local, a traveś da
suá concelleriá de Cultura, con-
templa un total de 6000 euros
para premiar aś comparsas que
se decidan a participar este ano
no Desfile Concurso do Entroido
do municipio, que se celebrará
o vindeiro domingo diá 23 de
febreiro a partir das 16.30 horas
cun percorrido a traveś das prin-
cipais ruás do centro urbano
gondomarenõ.

Todas as agrupaciońs inte-
resadas deberań presentar a suá
solicitude antes do 09 de febreiro,
uĺtimo diá de inscricioń, han de
estar compostas por un mińimo
de 20 persoas e cumprir os re-
quisitos recolleitos nas bases re-
guladoras, xa publicadas. No
caso de que o nuḿero supere o
liḿite de participacioń (15) a
concelleriá reseŕvase o “dereito
de seleccioń final das comparsas
que concursarań, sendo as res-
tantes convidadas sen dereito a
remuneracioń ou premio”.

A comparsa ganãdora recibirá
900 euros, a segunda 700 euros
e, o terceiro clasificado recibirá
500 euros.

GONDOMAR.

A cita, que cumpre cinco
anos, foi promovida polo
goberno de Paco Ferreira
no seu anterior mandato e
consolidouse no tempo como
unha xuntanza ineludible
para o mundo do deporte.
O concello de Gondomar
publicou as bases regulado-
ras dos premios da V Gala
do Deporte coa que, por
quinto ano consecutivo, bús-
case recoñecer “a entrega e
dedicación de persoas, clubs
ou institucións de Gondomar
no mundo do deporte, que
coa súa actividade, ademais
de transmitir valores inhe-
rentes e necesarios para to-
dos, en moitísimos casos
están a levar o nome de
Gondomar todo o máis alto
e todos os recunchos do
mundo”. Así o manifesta o
rexedor de Gondomar, Paco
Ferreira, promotor xunto á
concelleira de Deporte, Nuria
Lameiro, desta gala que na-
ceu auspiciada polo seu go-
berno no seu primeiro man-
dato e que “xa se converteu

nunha cita ineludible para
nós como para todos os ve-
ciños e veciñas do noso mu-
nicipio”. O prazo para pre-
sentar as diferentes candi-
daturas finaliza o próximo
29 de febreiro e poderán
concorrer a calquera das
nove categorías recollidas
nas bases: premio ao mellor
deportista masculino; premio
á mellor deportista feminina;
premio ao mellor deportista
revelación masculino e á
mellor deportista revelación
feminina; premio ao mellor
club ou entidade deportiva;
premio ao patrocinio e co-

laboración co deporte; pre-
mio á traxectoria deportiva;
premio ao mellor evento do
ano; e, premio aos valores
humanos. Calquera club, ci-
dadán, institución ou aso-
ciación poderá propoñer un
máximo de tres candidatos/
as para que sexa recoñecida
o seu labor nalgunha das
citadas categorías, sempre
que cumpran coas condi-
cións establecidas nas bases
e “reúnan os méritos ou re-
quisitos suficientes para con-
correr ao premio”, aos que
tamén o xurado ten a posi-
bilidade de presentar can-
didaturas. 

Concello de Gondomar
O alcalde, Paco Ferreira,
presidirá e designará o xu-
rado encargado de seleccio-
nar os gañadores/ as nas
distintas categorías, que se
determinarán o 05 de marzo
de 2020. A entrega dos ga-
lardóns terá lugar o 04 de
abril, no Pabelllón Municipal
Bernabé Costas de Miranda.
Gondomar 20 de xaneiro
de 2020.

Gondomar recoñecerá a traxectoria dos
seus deportistas na Gala do Deporte

6.000 euros en
premios no
Entroido 2020
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A GUARDA.

A PO-352 é sen dúbida al-
gunha unha das principais ar-
terias de comunicación da Guar-
da, basta dicir que é a única co-
nexión entre o casco urbano da
Guarda e a Parroquia de Cam-
posancos, tanto polo Oeste como
polo Este, alén de suliñar que
conduce a todas as praias fluviais
da nosa vila.

Con estas referencias resulta
doado entender que o tráfico
rodado que soporta, sobre todo
en época estival, é moi consi-
derable. Ao mesmo tempo, e
dado que a paisaxe pola que
discorre é moi fermosa, atrae a
multitude de peóns que pasean
por ela.

Sen embargo, a pesares da
súa importancia e do tráfico

que soporta,  non reúne as mí-
nimas condicións de seguridade
viaria, os carrís non superan na
maior parte do trazado os 2,50
metros de ancho e non conta
con beirarrúas para unha mínima
seguridade dos peóns.

Dende a alcaldía da Guarda,
foron moitas as ocasións, unhas
por carta e outras persoalmente,
nas que se lle reclamou á Con-
sellería de Infraestruturas e Mo-
bilidade o ancheamento da cal-
zada, a construción dunha senda
peonil e un carril bici. Por citar
as ultimas xestións: 

7 de novembro de 2017:
reunión do alcalde Antonio
Lomba coa conselleira Ethel
Vázquez en Santiago, compro-
miso da conselleira de redactar
o proxecto. 

26 de decembro de 2018:
reunión do alcalde  Antonio
Lomba en Pontevedra co Di-
rector Territorial de Infraestru-
turas, resposta do Director,  a
senda pode entrar dentro dun
paquete no ano 2019.

31 de decembro do 2019:
carta do alcalde Antonio Lomba
á conselleira solicitándolle unha

nova entrevista, ata o momento
sen contestación.

Ante esta pasividade da
Consellería de Infraestruturas
e Mobilidade, o alcalde da
Guarda encargou  a redacción
dun anteproxecto que en breve
entregará na Consellería para
esixir a súa urxente execu-
ción.

O referido anteproxecto con-
templa unha actuación na tota-
lidade da PO-552 que non conta
con beirarrúas, tanto polo lado
norte, Cruzada-Camposancos
como no lado este Camposancos
ata intersección PO-355(que
conduce á Pasaxe consistente
nun ancheamento da calzada
de rodadura, a construción de
beirarrúas e a dotación dun
carril bici.

Anteproxecto para a estrada PO-352  de
circunvalación ao Monte Santa Trega

"ESPECIALIDADE EN PULPO,
PEIXES E CARNES"

TELF.: 986 610 921 En Camposancos

TOMIÑO.

A Xunta de Galicia vén de
publicar no DOG do 20 de xaneiro
de 2020, o prazo para solicitar a
prestación económica de paga-
mento único por fillas e fillos me-
nores de tres anos; unha axuda da
que poderán beneficiarse as persoas
que teñan fillas ou fillos menores
de tres anos nados entre o 1.1.2017
e o 31.12.2017, ambos os dous
días incluídos. Outro dos requisitos
para beneficiarse destas axudas é
que, durante o ano 2018, ningunha
das persoas que compoñen a uni-
dade familiar, presentasen a de-
claración da Renta nin estivesen
obrigadas a presentala. O prazo
de presentación das solicitudes
comezará o día 21 de xaneiro e
rematará o día 10 de marzo.

Pagamento único
por fillas e fillos
menores de tres
anos
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TOMIÑO.

O xeodestino turístico Ría
de Vigo e Baixo Miño está a pi-
ques de celebrar a súa posta de
longo. Os 14 alcaldes e alcaldesas
dos concellos que abrangue este
xeodestino (A Guarda, Baiona,
Fornelos de Montes, Gondomar,
Mos, Nigrán, O Porriño, O Rosal,
Oia, Pazos de Borbén, Redon-
dela, Soutomaior, Tomiño e Tui)
acudirán a vindeira semana a
Madrid para arroupar ao proxecto
durante a presentación oficial
do seu primeiro produto na Feria
Internacional de Turismo, un
dos tres principais encontros do
sector turístico de Europa e un
grande escaparate no que dar a
coñecer o proxecto.

O Salón de Plenos do Con-
cello de Tomiño acolleu este
luns 13 a reunión dos alcaldes e
alcaldesas, así como de técnicos
e concelleiros de todos os mu-
nicipios que abrangue o Xeo-
destino, para coñecer de primeira
man a versión definitiva do Plan
Estratéxico e os produtos turís-
ticos e o material que servirá en
FITUR de primeiro contacto
coas futuras persoas visitantes
do territorio. Esta reunión contou
coa presenza de Sandra Gonzá-
lez, anfitriona, alcaldesa de To-
miño e presidenta da Asociación
de Desenvolvemento Galicia
Suroeste Eurural, entidade que
dirixe o xeodestino; Antonio
Lomba, alcalde de A Guarda;
Carlos Gómez, alcalde de Baio-
na; Emiliano Lage, alcalde de
Fornelos de Montes; Francisco
Ferreira, alcalde de Gondomar;
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos;
Juan González, rexidor de Ni-
grán; David Alonso, concelleiro
de O Porriño; Ánxela Fernández,
alcaldesa do Rosal; Cristina Co-
rrea, alcaldesa de Oia; Andrés
Iglesias, alcalde de Pazos de

Borbén; Digna Rivas, alcaldesa
de Redondela; Agustín Reguera,
rexidor de Soutomaior e Enrique
Cabaleiro, alcalde de Tui.

Durante a reunión as e os
representantes dos municipios
debateron tamén cuestións rela-
cionadas coa adenda de convenio
de colaboración entre Eurural e
os Concellos e deron os primeiros
pasos para nomear a un novo
representante institucional, cargo
anual que durante o arranque
do Xeodestino ocupaba Baio-
na.

Ría de Vigo e Baixo Miño é
un xeodestino de referencia tanto
no eido patrimonial, con 64 Bens
de Interese Cultural, como no
natural, contando cun dos seis
Parques Naturais da comunidade
galega, situándose no ámbito de
influencia do Parque Nacional
das Illas Atlánticas e con outros
11 espazos naturais baixo dife-
rentes figuras de protección.
Todo isto sen esquecer as súas
10 festas declaradas de interese

turístico. Unha ampla variedade
de recursos que conviven no te-
rritorio que ocupa o xeodestino
que facilitan a articulación de
futuros produtos turísticos. 

Trátase dunha área xeográfica
estratéxica con varios aeroportos
situados a poucos quilómetros
e cun marcado carácter trans-
fronteirizo que facilita a captación
de turistas internacionais. E é
que con 500.000 pernoctas en
2018, a Ría de Vigo e Baixo
Miño xa se sitúa como o segundo
xeodestino de Galicia en volume
de demanda hoteleira, soamente
por detrás da Ría de Arousa.

A pesar das diferentes reali-
dades municipais que se viven
nos 14 concellos do xeodestino,
coa definición e posta en marcha
do plan estratéxico búscase abrir
as portas a unha xestión turística
unificada, optimizando recursos
estruturados e organizados, po-
ñendo en marcha medidas que
faciliten a creación e comercia-
lización de produtos turísticos.

O Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño
presentará o seu produto turístico en FITUR

TOMIÑO.

Cunha media de 1200 prés-
tamos ao ano e un fondo bi-
bliográfico de máis de 1500 vo-
lumes, a biblioteca do CRA
(Colexio Rural Agrupado) Mes-
tre Manuel Garcés, de Tomiño,
remodelada recentemente, co-
meza o 2020 coa previsión de
ampliar o número de libros e
“medrar con xeito escollendo
minuciosamente os volumes que
se engadan”, segundo comenta
o director do centro, Antón Va-
lenzuela. 

O novo espazo “adaptado
aos escolares e polivalente, trans-
formou a antiga estancia nun
espazo máis versátil que agora
conta cunha cómoda zona de
traballo, unha pequena bancada
para contacontos ou outras ac-
tuacións e o Departamento de
Orientación. “As obras, levadas
a cabo polo Concello cun orza-
mento de 30.000 euros, “per-
mitiron optimizar ao máximo o
espazo do que é o centro neu-
rálxico do CRA, con mobiliario
adaptado e unha boa redistribu-
ción dos espazos que o arquitecto
soubo captar á perfección; unha
transformación coa que levába-
mos tempo soñando e que supón
o primeiro chanzo para repensar

os espazos das 13 aulas unitarias
das que dispoñemos”, explica
o director do colexio.

Valenzuela agradece a cola-
boración recibida por parte do
Concello e tamén da Xunta. “A
consellería autorizounos a levar
a cabo o proxecto, facilitounos
asesoramento, deunos unha par-
tida extraordinaria de cartos e
serviunos de respaldo en todo
momento, e o Concello fixo un
importante desembolso, ademais
de encargarse por medio do con-
celleiro Lois Vázquez, de con-
tactar coas empresas e posibili-
tarnos o contar con Xabier Pousa
como arquitecto da obra, que
se reuniu comigo en numerosas
ocasións e soubo plasmar o que
lle iamos solicitando”, comenta.
Agora toca enriquecer os fondos
da nova biblioteca e conseguir
que a comunidade educativa do
centro -máis de cen pequenos
estudantes das escolas unita-
rias- desfruten da nova instala-
ción. A coordinadora da biblio-
teca é Tania, acompañada por
un "equipo excepcional". O sis-
tema de préstamos e informático,
e estase actualizando tamén o
sistema de catalogación, para
axustarse aos estándares esta-
blecidos para estas bibliotecas.

O CRA de Tomiño estrea unha
biblioteca que optimiza ao
máximo os seus espazos 
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TOMIÑO.

O chef valenciano Juan Llor-
ca, con máis de 23 años de pro-
fesión e apaixonado pola nutri-
ción e a alimentación infantil,
será unha das catro figuras con-
vidadas este ano para a xa tradi-
cional Semana da Educación
Concello de Tomiño, que chega
á súa 5ª edición.

Moi coñecido polos seus ví-
deos de internet, con receitas
para nenos e nenas, Llorca é o
responsable do comedor da Mon-
tessori School, de Valencia, para
o cal tivo que pechar o seu
propio restaurante. É o creador
do movemento en redes sociais
#PorUnaEscuelaBienNutrida e
@SOSFAMILIAS, contando
cun equipo de traballo o seu
lado composto por cociñeiros,
fotógrafos, deseñadores, etc. 

O título da conferencia que
impartirá en Tomiño, o martes
11 de febreiro ás 19.00 horas é
“A súa alimentación é a túa res-
ponsabilidade”, na que abordará
o panorama da alimentación in-
fantil no país, sinalando os erros
que se cometen habitualmente
e os principais problemas e so-
lucións para unha alimentación
máis correcta e saudable.

A psicanalista, escritora e
docente Lola Mondéjar, articu-
lista e colaboradora regular dos
periódicos “La Opinión de Mur-
cia”, “Infolibre”, “eldiario.es” e
“Tribuna Feminista”.

Entre as súas obras publicadas
atópanse as novelas “Mi amor
desgraciado”, “La primera vez
que no te quiero” e “Cada noche,
cada noche”; os libros de relatos

“El pensamiento mudo de los
peces”, “Lazos de sangre” e
“Qué mundo tan maravilloso”,
e os ensaios “El factor Mun-
chausen”, “Una espina en la car-
ne” e “Si digo agua ¿beberé?”.

A conferencia que dará en
Tomiño, o xoves 13 de febreiro
ás 19 horas, pechando a semana,
levará por título “Contracorrente.
Educación e pensamento crítico”. 

Pepa Horno será a terceira
figura convidada a esta V Semana
da Educación de Tomiño. Psi-
cóloga e consultora en infancia,
afectividade e protección infantil,
durante máis de vinte anos coor-
dinou campañas estatais e inter-
nacionais para a prevención e
erradicación da violencia contra
os nenos e nenas. “Educar sen
medo” é o título da conferencia
que a profesional dará en Goián
o día luns 10 de febreiro, tamén
ás 19.00 horas. Abordará a auto
regulación e a integración emo-
cional como claves do benestar
dos nenos e nenas, e  como en-
sinar a transitar as emocións
dende o vínculo afectivo.

O cuarto e último experto
convidado é Víctor Arufe, pro-
fesor da Facultade de Educación
da Universidade de A Coruña

e autor do blog “Educación,
Innovación e Emprendemento”
(http://www.victorarufe.com);
creador da plataforma educativa
EDUCA e galardoado co Pre-
mio Mellor Docente de España
2017, na categoría de univer-
sidade.

Autor de numerosas confe-
rencias e artigos técnicos-cien-
tíficos vencellados á educación
publicou varios libros. O último
foi “La Educación por Escena-
rios. Niños educados 24 horas
al día, 365 días al año”, no que
aposta polo cambio social dende
o traballo da boa educación nos
fogares. O título da súa confe-
rencia será “Educar na Sociedade
Actual. Claves para a boa edu-
cación de nenos e nenas”, dirixida
a familias, profesorado e comu-
nidade educativa. Abordarase de
forma práctica, orixinal e novi-
dosa a educación e explicarase
en que consiste o método de
educar por escenarios. 

Para obter certificado de asis-
tencia é necesario inscribirse con
antelación, a través da páxina
web municipal
(www.tomino.gal), sendo as pra-
zas limitadas.

A concelleira de Educación,
Cristina Martínez,  convida a
todas as familias a participar
da V Semana da Educación,
explicando que esta é unha ac-
tividade que xurdiu coa finali-
dade de servir de apoio na edu-
cación dos fillos e fillas, ache-
gando información da man de
expertos en diferentes temas
que inflúen na delicada tarefa
de educar.

O chef Juan Llorca visitará Tomiño na 
V Semana da Educación 

TOMIÑO.

A partir do vindeiro luns 13
de xaneiro e ata o domingo 2
de febreiro, o alumnado do IES
Antón Alonso Ríos, de Tomiño,
repite experiencia no proxecto
21 Días co Galego e +. 

Este ano, por segunda vez,
organiza o programa a Secretaría
Xeral de Política Lingüística
da Consellería de Cultura da
Xunta de Galicia, pero xa se
viña desenvolvendo coa deno-
minación 21 Días co Galego
dende 2013 no IES da Pobra
do Caramiñal, creado pola do-
cente Pilar Ponte (Premio da
Cultura Galega 2019). Este pro-
xecto recibiu, en 2015, o Premio
de Innovación en Dinamización
Lingüística e, en 2018, o pri-
meiro acto de recoñecemento a
unha actividade educativa da
Real Academia Galega. Recen-
temente, recibiu tamén o Premio
Rosalía de Castro de Lingua,
convocado pola Deputación da
Coruña.

21 Días co Galego e + é un
programa educativo que ten
dous obxectivos ambiciosos a
nivel lingüístico. Dunha banda,
procura o aumento de uso do
galego como lingua de comu-
nicación habitual, tanto en can-
tidade de tempo como de ám-
bitos de uso. Por outra, é unha
experiencia de reflexión indi-
vidual sobre a relación singular
que cada participante ten coas
linguas que coñece.

Durante estas tres semanas,
os arredor de 500 alumnas e
alumnos da ESO e Bacharelato

do noso centro, xunto co alum-
nado doutros nove centros máis
da comunidade, desenvolverán
actividades colectivas en relación
coa lingua. Ademais, o IES An-
tón Alonso Ríos elaborou pe-
quenas pezas audiovisuais para
presentar o instituto, para recoller
expresións familiares para con-
testar que non e tamén outra
para orientar na pronuncia da
lingua galega

Ao longo da mañá do luns
13 de xaneiro, terá lugar o acto
de inauguración do proxecto
no IES Antón Alonso Ríos. Os
grupos de clases pasarán polo
posadoiro do evento e serán
agasallados cunha camiseta dos
21 Días co Galego e +.

Ademais, tamén foron con-
vidadas as familias a acompañar
as súas fillas e fillos nesta aven-
tura de lle abrir as portas ao ga-
lego nas súas vidas fóra das
aulas de lingua. É por iso que
este proxecto tamén inclúe, nas
fins de semana, actividades pen-
sadas para ser realizadas en fa-
milia

O enderezo do blog de re-
ferencia onde se poden ir se-
guindo os contidos do programa
a partir do luns 13 de xaneiro
é: https://blogs.xunta.gal/21dias-
cogalegoemais

O IES Antón Alonso Ríos volve
participar  no proxecto 21 Días
co Galego e +

TOMIÑO.

O Concello de Tomiño sub-
vencionou no pasado ano a 30
comunidades de augas rurais,
repartindo un total de 50.000€
dos cales 40.000€ serviron para
a mellora das infraestruturas e
mantemento, e 10.000€ para a
subvención ao 50% das analí-
ticas básicas de augas.

Para conceder as subven-
cións tivéronse en conta datos
como o número de billas, a
cota por usuario, se proporcio-
nan auga a colexios, IES ou
centros de maiores; a alta no
SINAC (Sistema de Informa-
ción Nacional de Auga de Con-
sumo), e a presentación dun

protocolo sanitario, entre outras
cuestións.

As infraestruturas subven-
cionadas, que dan servizo a
máis de 5.500 usuarios e usua-
rias, foron sobre todo cloradores,
recubrimentos de depósitos, de-
cantadores, cerres de mananciais
e casetas. Tamén houbo casos
nos que se inverteu en innova-
ción, coma estudios para pro-
totipos destinados a reducir o
aluminio na auga, ou placas
solares.

A subvención foi publicada
no Boletín Oficial da Provincia
de Pontevedra o 8 de maio de
2019, rematando o prazo para
solicitala o 10 de xuño de 2019,
e o de xustificación o 1 de de-
cembro.

O concelleiro de Servizos
Públicos, Lois Vázquez, con-
firmou a vontade do goberno
de seguir axudando ás traídas
de auga locais e salientou o
traballo desenvolto polo seu
conxunto que, de forma total-

mente desinteresada, se ocupa
de optimizar a xestión dun re-
curso tan importante coma é a
auga para o seu consumo. Ase-
made, o edil agradece a labor
de COXAPO pola súa labor de
superación constante, non so
en Tomiño -onde ten a súa sede-
senón tamén en Galicia, España
e o estranxeiro, organizando
xornadas de formación e com-
partindo a súa experiencia, en
defensa das comunidades ve-
ciñais de augas.

Subvención de 50.000 euros para optimizar
a xestión de 30 traídas de auga rurais
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TOMIÑO.

O Concello de Tomiño cele-
brou unha homenaxe á Agrupa-
ción Local de Protección Civil
polos seus 25 anos de traballo a
prol da cidadanía.

O acto, ao que asistiron re-
presentantes da Garda Civil e
Policía Local; membros da cor-
poración municipal e público en
xeral, tivo lugar o sábado pasado
ao mediodía no Salón de Plenos
do Concello.

A alcaldesa, Sandra González,
acompañada polo concelleiro de
Seguridade, Ismael Troncoso e
outros membros da corporación,
agradeceu o traballo desintere-
sado dos voluntarios e voluntarias
que, só en 2019, atenderon máis
de 300 incidencias. O presidente
da agrupación de Protección Ci-
vil, Iván Fernández, recibiu a
distinción en nome dos seus
compañeiros e compañeiras.

O colectivo creouse no ano
1992 e foron varios os seus pre-
sidentes. A Agrupación está for-
mada na actualidade por unha
vintena de homes e mulleres
que realizan anualmente entre
300 e 500 servizos, aproxima-
damente, colaborando en acci-
dentes de tráfico, accidentes ur-
banos, incendios forestais, pro-
cura de persoas desaparecidas,
etc.

As instalacións da agrupación
constan dunha oficina e unha
sala de descanso. Contan con
varios vehículos e demais ma-
terial que lles permite desenvolver
o seu traballo (1 camión, 1 fur-
gón, 1 todo terreo, dous remol-
ques, 2 embarcacións, desfibri-
lador, etc.). Os membros da agru-
pación asisten a cursos de forma
permanente (accidentes na es-
trada, primeiros auxilios, incen-
dios urbanos e forestais, aterraxe
de aeronaves de emerxencia, de
localización de persoas desapa-
recidas en zonas illadas, etc.).

Tamén a Asociación Nacional
de Agrupaciones de Voluntarios
de Protección Civil (A.N.A.V)
galardoou hai poucos meses á
agrupación, coa "Placa ao mérito
na súa categoría de Ouro" pola
súa labor durante 25 anos. As
bases completas poden consul-
tarse na páxina web do Concello
de Tomiño (https://tomino.gal/
aprobadas-as-bases-do-desfile-
de-entroido-venres-de-foliada-
2020/).

Agradecemento a Protección
Civil de Tomiño aos seus 25
anos de traballo

TUI.

Ante o proceso de planifi-
cación estratéxica para o río
Minho Transfronteiro 2030, a
AECT Río Minho reuniuse coa
secretaria de Estado de Valori-
zación Interior de Portugal, Isabel
Ferreira. A reunión, que tivo
lugar en Vila Nova de Cerveira
e contou coa presenza do director
da AECT, Uxío Benítez, o sub-
director e tamén alcalde de Vila
Nova de Cerveira, Fernando
Nogueira, servíu para presentar
os obxectivos e prioridades da
agrupación territorial, incluída
a vontade de implementar un
Innvestimento Territorial Inte-
grado (ITI) transfronteirizo no
marco da política de cohesión
da UE.

Repasando o camiño em-
prendido, a nivel de accións,
actividades e proxectos, o di-
rector da AECT de Rio Minho,
Uxío Benítez, subliñou que, na
lóxica do desenvolvemento in-
tegrado, "é esencial que para o

período 2021-2027, os territorios
transfronteirizos poidan aplicar
a figura do Investimento Terri-
torial Integrado (ITI) promo-
vendo accións artelladas no se-
guinte período de programación
de fondos comunitarios e non
limitándose só á verticalidade
da aplicación da posible nova
xeración do programa INTE-
RREG".

Segundo indicou Benítez, o
Investimento Territorial Integrado
(ITI) é un instrumento de xestión
que permitirá optimizar e integrar
fondos europeos garantindo o
seu máximo aproveitamento.
Para a súa implementación, lem-
brou o presidente do AECT, é
necesario contar cunha serie de
requisitos que o agrupamento
cumple perfectamente, xa que
“ademais de contar cunha si-
tuación xeoestratéxica e un enor-
me potencial de desenvolve-
mento económico do territorio,
temos un documento estratéxico
e unha folla de ruta co que que-

remos facer de aquí ao 2030”. 
“A creación dunha ITI para

o territorio transfronteirizo du-
rante o próximo marco comu-
nitario dos Fondos Europeos
encaixa perfectamente co noso
proxecto”, insistiu Benítez, quen
manifestou a importancia de
que exista unha alianza estraté-
xica cos estados, porque estes
teñen a decisión final sobre a
súa aplicación, “pero tamén co
resto de administracións rexio-
nais e locais”, polo que instou a
todas elas a comprometerse con
este proxecto “xa que aí está a
clave”.

Pola súa parte, a secretaria
de Estado de Valoración do In-
terior, Isabel Ferreira, salientou
a importancia que supón para o
Goberno portugués a coopera-
ción transfronteiriza, concreta-
mente a través da creación do
Ministerio de Cohesión nesta
lexislatura, e manifestou a súa
disposición a colaborar e apoiar
a AECT Rio Minho. 

O AECT Río Minho quere aplicar o ITI
transfronterizo

O ROSAL.

Uns orzamentos ambiciosos
que supoñen un punto de infle-
xión na xestión municipal e
“abre un tempo novo no proxecto
de presente e de futuro do con-
cello buscando a súa mellora e
transformación progresiva”. Así
serán as contas do Concello do
Rosal para este ano 2020, as
primeiras do Goberno municipal
liderado por Ánxela Fernández
e que se aprobarán en pleno
este  xaneiro. Uns orzamentos
que superan os 3,3 millóns de
euros con importantes incre-
mentos en partidas estratéxicas,
deseñados en colaboración co

tecido asociativo e artellados
acorde ás necesidades do mu-
nicipio.

Destaca o importante esforzo
do Goberno local para impulsar
nestes orzamentos a promoción
cultural, buscando a deslocali-
zación das actividades e ache-
gando así a cultura a toda a ve-
ciñanza. Deste xeito triplícase
o investimento na axenda cultural
por barrios para dar resposta á
realidade social do Rosal, que
conta cunha veciñanza con dis-
persión e envellecemento. “Que-
remos facilitar o acceso á cultura,
achegándoa pouco a pouco aos
barrios e poñéndoos en valor ”,

salienta a alcaldesa, Ánxela Fer-
nández.

Duplícase ademais o gasto
en investimentos chegando case
aos 140.000 euros. Unha cifra
que incrementará ao longo do
ano xa que nela non están in-
cluídos investimentos que se re-
alizarán con fondos externos
procedentes do Plan Concellos
ou do Premio Galicia Parabéns.
Importante suba tamén para o
servizo de Axuda no Fogar, que
crece un 30% e chega ata os
206.000 euros para atender as
máis de 12.000 horas anuais
que se realizan ao abeiro deste
programa.

O Rosal aproba os orzamentos do cambio 
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Quero comezar a conversa dándoche
os parabéns, Antonio, porque o novo
edificio do Concello é realmente
precioso. Xa falaramos un par de
ocasións no anterior,  pero é a pri-
meira vez que teño ocasión de con-
versar contigo aquí, e realmente
tedes un concello moi bonito. Que
era antes este casa?

Pois moitas grazas, esta era un do-
micilio particular que acabou en mans
do bispado e foi mercada polo Con-
cello,  se non lembro mal arredor do
ano 2.000,e a verdade é que si, podo
dicir con orgullo que a veciñanza de
A Guarda ten unhas instalacións mu-
nicipais moi dignas.

Está xa rematado?
Non, a planta de arriba está aínda
sen rematar. A mágoa é que temos
que ir aos poucos segundo vamos
recibindo partidas doutras adminis-
tracións.
O outro edificio tamén tiña o seu
encanto,  que ides facer con el?

Abofé que ten moito encanto, e segue
albergando distintas dependencias
municipais.

Eu Antonio, a verdade tiña ilusión
de ver no teu despacho o premio
que vos demos na nosa gala de xa-
neiro do 2.019 para agradecer a
vosa xenerosa colaboración,  pero
confeso que me decepciona un tanto
non atopalo, agardo que non o te-
ñades nun fallado ou de pisa papeis
en calquera curruncho ?

Non claro, desde logo que non. O
premio está na concellería de cultura
e gardámolo con moito cariño e res-
pecto.

Como sabes, as nosas galas son sem-
pre en xaneiro dos anos impares e

gústanos que o galardoado na gala
anterior entregue o premio ao que
a gañe na posterior

Caramba que ben, pois malia que
aínda falta un ano xa che digo que
estarei encantado de entregar o premio
ao concello que o gañe no 2.021.Será
un verdadeiro pracer

Moitas grazas Antonio, confío na
túa seriedade e sei que estarás con
nós. Nas eleccións municipais de
maio do 2.019 a aritmética municipal
propiciou que se constituíran moitos
gobernos municipais resultantes de
coalicións progresistas, pero o da
Guarda durou moi pouco. Hai un
par de meses entrevistamos a Anxo
Baz, o voceiro do BNG, que nos
deu a súa versión dos motivos da
ruptura e agora quixeramos coñecer
a túa?

É certo que nós non tivemos sorte
co pacto porque a min si que me
tivera gustado ter un goberno pro-
gresista de 10 concelleir@s durante
os catro anos do mandato. Eu creo
que nos fixo falta tempo para enten-
dernos, ou para non facelo, co BNG
antes de termos asinado o pacto con
eles

Pero é certo o que di o Bloque que
invadiches as competencias dunha
área que era deles? 

É certo que tomei medidas nunha
área que era da súa competencia,
pero polo motivo que eles estaban
incumprindo claramente o pacto que
asinaramos.

Concrétanos ese suposto incumpri-
mento por favor?

En concreto falo da rúa Concepción
Areal, eles estaban obrigados a cum-
prir o plan de mobilidade, e cando

comezaron a executar medidas in-
cumpríano claramente.

O plan de mobilidade é municipal?
Si, e establece que esa é unha rúa de
preferencia peonil pero compartida
co tráfico rodado. E eles as primeiras
de cambio quixeron cortar o tráfico
rodado. E nós tiñamos compromisos
adquiridos con veciños empresas e
comercios aos que non lle podiamos
fallar. Quero deixar claro que o
partido socialista estaba disposto a
facer cesións,  pero os compromisos
adquiridos cúmpreos sempre.

E non houbo a posibilidade de re-
conducir a relación co BNG?

Baixo o meu punto de vista si, pero
houbo un momento en que a comu-
nicación con eles comezou a dete-
riorarse notablemente.

O pleno no que rachou todo, foi
moi agresivo, seica houbo no público
do pleno persoas claramente iden-
tificadas coa dereita local que pro-
feriron insultos graves contra os re-
presentantes do BNG...

Si, o pleno foi moi agresivo, veu
xente da dereita local que claramente
tiña a intención de alterar a orde,
pero os insultos foron dirixidos tanto
aos representantes do BNG como
aos representantes do PSOE

A ruptura do BIPARTITO non sería
propiciada en parte pola acción dos
sectores máis ultras da dereita lo-
cal?

Indubidablemente puxémosllo moi
ben á dereita, eu imaxino que durante
todo o verán do 19 estiveron frotán-
dose as mans.

A famosa foto do líder do PP da
Guarda co líder da extrema dereita
española indica que as posicións do
PP de A Guarda achéganse ás máis
ultras da dereita española?

Eu creo que a dereita guardesa é
unha representación da dereita galega
en xeral. Agardo que os gobernos
progresistas sexamos quen de facer
ver que a nosa forma de xestionar é
máis xusta,  humana e acorde co in-
terese xeral das maiorías sociais.

Agora vivimos unha etapa especial-
mente tensa na que se interpreta o
político en chave moral e ao meu
xuízo é moi perigosa porque se crea
a semente da conflitividade social

Estou completamente de acordo con-
tigo, a verdade parecía que este tipo
de dereita xa se esvaecera pero se-
mella que volven asomala cabeza.

Hai cousa de 15 días amosáronme
unha pintada na zona de fonte quen-
te que literalmente puña :” ANXO
BAZ HIJO PUTA”. Es coñecedor
da súa existencia?

Si, mandoume a imaxe o mesmo
Anxo Baz, porque eu a verdade que
paseo por aí habitualmente pero este
inverno non tivera aínda oportuni-
dade.

Está borrada a pintada?

Despois das eleccións municipais do pasado ano, todo apuntaba a que un pacto de
esquerdas propiciaría un goberno de coalición PSOE –BNG durante este mandato. E
así se asinou nun principio. Porén unha discrepancia na xestión do funcionamento
da rúa Concepción Areal propiciou a ruptura do acordo, e no momento presente o
PSOE goberna en minoría cunha situación aritmética moi complexa pois só ten 5 de
17 actas. Na anterior Peneira coñecemos a versión dos nacionalistas guardeses sobre
esta situación, e agora non quedaba outra que conversar con Antonio Lomba, o
alcalde, para sabermos as súas razóns. Como sempre, Antonio, atendeunos con
moita amabilidade. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa:

“O PP DA GUARDA ESTÁ NA POSICIÓN DE CANTO
PEOR MELLOR, PARA EROSIONAR AO GOBERNO
LOCAL NON LLE IMPORTA FASTIDIAR AO CONXUNTO
DA VECIÑANZA”

ANTONIO LOMBA, ALCALDE DE A GUARDA
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Non o sei, eu si mandei borrala, pre-
guntareille agora ao encargado de
vías e obras. Creo que non é unha
pintada nova, penso que é froito
desa tensión que se provocou antes
do pleno. Tamén houbo pintadas in-
sultantes contra militantes do PSOE,
borradas por nós mesmos, no 2.007,
cando Freitas comezou a gobernar.
Hai xente que ten moi mal perder.

Pero iso non se pode consentir An-
tonio, a “análise” moral dunha po-
sición política é sempre, en todos
os casos sen excepción, o primeiro
paso dun proceso de fanatización e
desde as administracións tedes a
obriga de combater o fanatismo,
sexa o que sexa, con toda a intensi-
dade posible

Estou total e absolutamente de acordo
contigo. Os procesos de fanatización
deben ser combatidos con toda con-
tundencia, porque no caso contrario
os espazos para a convivencia se li-
mitan moito ou o que é peor, acaban
desaparecendo.

Eu creo que para acabar con este
ambiente de virulencia vai ser chave
o clima que consiga crear o goberno
do estado. Estás ilusionado con este
goberno de coalición PSOE/PODE-
MOS?

Si a verdade que si. E non me dá
tanto medo as medidas políticas que
executen,  que estou seguro de que
serán boas para as maiorías máis
amplas, senón a imaxe que a estra-

texia manipuladora dos medios de
comunicación próximos á dereita
traslade da acción de goberno e os
efectos que esta imaxe ocasione nos
distintos segmentos sociais.

E dese clima vai depender tamén
que Gonzalo Caballero poida ser
ou non presidente da Xunta?

Eu creo que vai influír pero dependerá
de moitos outros factores. A verdade
non hai cousa que me gustaría máis
que o PP perda a Xunta e se poida
conformar un goberno alternativo, a
Galicia faille falta e meréceo.

Volvamos á Guarda, no pleno ex-
traordinario para a aprobación da
conta xeral, o PP votou en contra,
de maneira un tanto irresponsable,
e o BNG que tiña previsto absterse,
mudou de posición posibilitando
que fose aprobada. Supoño que va-
lorarás positivamente o seu cambio
de criterio?

Desde logo que si, de feito chamei
por tfn ao portavoz do BNG para
agradecerlle persoalmente a súa res-
ponsabilidade..E tamén quero dicir
que a posición do PP paréceme mani-
festamente censurable e claramente
lesiva para o conxunto da veciñanza
da Guarda porque de non ter aprobado
esa conta xeral non poderiamos acceder
a distintas subvencións autonómicas.
O PP do noso pobo está na posición
de canto peor mellor, para erosionar
ao goberno local non lle importa fas-
tidiar ao conxunto da veciñanza.

Esa posición política do BNG non
pode ser o alicerce para unha futura
reconciliación?

Non o sei
A ti gustaríache reconducir a si-
tuación, ou non?

Non o planteei. A min gustaríame
ter unha relación normal con eles
pero non sei que pasará no futuro e
tampouco sei cal é a súa intención

Pero Antonio con 5 concelleiro@s
de 17 non é posible gobernar?

É difícil, implica unha importante
sobrecarga de traballo para nós que
temos que suplila con experiencia,
pero polo menos desde que estamos
os 5 o clima político de A Guarda é
de normalidade

A policía municipal está baixo mí-
nimos,  como tendes pensado solu-
cionar ese problema?

Si, está baixo mínimos, temos unha
oferta de emprego público aprobada
para a incorporar a 3 policías e
agardo que para o verán teñamos
cubertas as prazas de policías coa
oposición aprobada

Rematamos Antonio, ti como andas
de ánimos?

Ben a verdade é que estou ben. Re-
coñezo que pasei momentos duros e
de preocupación, pero agora estamos
a tope todos e todas con moita ilusión
de sacar cousas adiante e esgotar o
mandato pelexando a peito descuberto
contra todas a s dificultades que poi-
dan ir aparecendo.

O próximo 14 de abril a nosa
casa, FETICHE, unha tenda de len-
cería, corsetería e roupa de baño,
para mulleres, homes nenas e nenos,
situada na rúa Joaquín Alonso de A
GUARDA cumprirá 13 anos de re-
lación ininterrompida cos nosos
clientes e clientas, amigos e amigas.
Fetiche naceu cunha filosofía que
coincide co que se conmemora a
data do seu nacemento: O 14 de
abril é o día da República, e os ca-
miños da vida fixeron que tamén
sexa o noso día. O 14 de abril con-
memórase a paixón pola luz, a igual-
dade e a xustiza. E en Fetiche le-
vantamos simbolicamente a nosa
copa para que todas e todos poidades
seguir compartindo un anaco das
vosas vidas con nós ensinándonos
a ter o mellor produto, os mellores
prezos posibles e a seguir mantendo
unha relación humana e reciproca-
mente xusta con vós que coa vosa
paciencia e compañía lograstes que
que a nosa casa, sexa desde xa
tamén a vosa

Bea Lomba.

14 DE ABRIL DO
2007 NACE
“FETICHE” A
GUARDA



A GUARDA.

O mércores 15 de xaneiro
do 2020 representantes das aso-
ciacións guardesas, ORPAGU,
Piueiro, Alagua e Confraría de
Pescadores, encabezados polo
alcalde, Antonio Lomba, tiveron
unha reunión en Santiago coa
conselleira do Mar, Rosa Quin-
tana, e a presidenta de portos de
Galicia Susana Lenguas, para
trasladarlle as demandas da ci-
dadanía guardesa, en relación ao
futuro do porto, expresadas a
través das súas asociacións.

En agosto de 2019 xurdiu na
Guarda un movemento civil
apoiado polas asociacións em-
presariais, culturais, deportivas
e sociais, e polo propio concello,
que ten como obxectivo conseguir
melloras para o seu porto que
permitan un uso máis intensivo
da lámina de auga, tanto para
profesionais como náutico de-
portivas.
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baixo miño

A Guarda pide un
futuro para o seu
Porto

A GUARDA.

A Secretaría Xeral de Igual-
dade, en colaboración coa Con-
sellería de Política Social, están
levando a cabo por diferentes
provincias de Galicia, xornadas
para a prevención e sensibiliza-
ción sobre igualdade e violencia
de xénero, denominadas «Igual
a Nós» e orientadas principal-
mente a mulleres maiores. 

Na Guarda, esta actividade
realizarase o venres 31 de xaneiro
ás 20:00h no Centro Cultural da
Guarda, onde potenciarase o uso
das novas tecnoloxías e conver-
terase nun espazo de encontro
para mellorar a autoestima persoal
e grupal das mulleres. 

A actividade terá unha dura-
ción aproximada dunha hora e
media e dividirase en dous blo-
ques: en primeiro lugar, nunha
representación escénica e, en se-
gundo lugar, nun coloquio para
afondar e debater os conceptos
abordados na representación
como a corresponsabilidade, coe-
ducación, aplicación EscApp,
entre outros. 

A actividade de
dinamización en
igualdade «Igual a
nós» A GUARDA.

A Asociación de Desenvol-
vemento Galicia Suroeste Eu-
rural continúa coa súa apos-
tando pola formación como
ferramenta para mellorar a ca-
pacitación dos recursos huma-
nos do territorio. Por este mo-
tivo, e tras o éxito acadado en
2018 e 2019, a Escola Eu Rural
pon en marcha a terceira edi-
ción do programa ‘Coas mans
na masa’, un itinerario forma-
tivo que busca engadir valor
no mercado aos produtos do
sector primario a través da
transformación da abundante
materia prima da contorna en
produtos de gran calidade e
da súa conservación para a
posterior comercialización. 

A gran demanda das accións
formativas levadas a cabo na
pasada edición do programa
‘Coas mans na masa’, nas que
houbo unha importante lista
de agarda de persoas interesa-
das en participar, motivou que
Eurural volva a poñer en mar-
cha os cursos de elaboración
artesanal de ungüentos naturais
e de elaboración artesanal de

conservas. Así, por un lado, as
persoas interesadas en aprender
a crear cremas, pinturas, acei-
tes... con recursos naturais da
contorna poderán participar
nalgunha das 4 accións for-
mativas de ‘Elaboración arte-
sanal de Ungüentos naturais’
que se celebrará en A Guarda
(3 e 4 de febreiro), Tui (10 e
11 de febreiro), Baiona (17 e
18 de febreiro) e O Rosal (9 e
10 de marzo), catro concellos
nos que aínda non se tiña im-
partido esta actividade. 

Poderá inscribirse e parti-
cipar nestes cursos calquera
persoa que resida no territorio

do GDR 14 e estea interesada,
independentemente de que o
concello no que viva non dis-
poña de curso. As xornadas
son de balde e a inscrición fa-
rase a través da web www.eu-
rural.org, dirixíndose ao apar-
tado denominado Escola. Todos
os cursos se impartirán en ho-
rario de 16.30 a 20.30 horas e
haberá un máximo de 15 alum-
nos e alumnas por curso.

‘Coas mans na masa’ nace
ao acubillo da Escola Eurural,
creada en 2017 como unha fe-
rramenta posta en marcha pola
AD Galicia Suroeste Eurural
para canalizar todas as accións
formativas que se desenvolven
no territorio do GDR 14 e que
abrangue aos concellos de Baio-
na, Fornelos de Montes, Gon-
domar, A Guarda, Mos, Nigrán,
Oia, Pazos de Borbén, O Po-
rriño, Redondela, O Rosal, To-
miño e Tui.  Dentro da súa Es-
tratexia de Desenvolvemento
Local Participativa  recóllese
unha aposta pola formación
como vehículo para mellorar
a capacitación do capital hu-
mano da contorna. 

Curso de Elaboración Artesanal de
Ungüentos Naturais en A Guarda



O ROSAL.

O Concello do Rosal conta
por primeira vez na súa historia
cun Plan Estratéxico de Sub-
vencións, un instrumento que
permite realizar unha planifica-
ción detallada a medio e longo
prazo das distintas axudas ao
tecido asociativo e no que se re-
colle non soamente o obxectivo
destas subvencións, senón tamén
o seu interese social e os efectos
que causarán no fomento da ac-
tividade pública no municipio.
“Con este plan buscamos apoiar
na medida do posible o traballo
que desenvolven en distintos ei-
dos as asociacións coa implica-
ción da veciñanza, que contribúe
á mellora da realidade do noso
Concello.  Queremos darlle máis
liberdade ao tecido asociativo
para que poidan facer con eses
fondos o traballo que xa veñen
desenvolvendo, aínda que máis
alá de axudas económicas se-
guiremos traballando man a man
con eles en proxectos e activi-
dades en común para poñer en
valor e visibilizar o traballo do
asociacionismo”, resalta a alcal-
desa, Ánxela Fernández.  O Go-
berno municipal aprobará este
plan estratéxico o no pleno or-
dinario que se celebrará o vin-
deiro venres 24 de xaneiro (20.30

h), no que se presentarán os or-
zamentos para este ano 2020.
O plan contará cunha dotación
para 2020 de máis de 95.000€
para subvencións repartidas en
seis grandes áreas: Asistencia
Social Primaria, funcionamento
dos centros educativos, promo-
ción cultural, Entroido, promo-
ción e fomento do deporte e
apoio ao desenvolvemento do
pequeno comercio. 

A maior partida irá para a
área deportiva, con case 35.000€,
“non só por ser un dos elementos
fundamentais para o desenvol-
vemento dunha vida saudable,
senón porque no noso Concello
hai varias disciplinas deportivas
importantes e gran parte da ve-
ciñanza atópase directamente
implicada ou ten vínculos co
ámbito deportivo no noso mu-
nicipio”. 

Por outra banda, máis de
29.000€ estarán destinados á
promoción cultural, “un dos ám-
bitos de dinamización funda-
mentais no desenvolvemento lo-
cal”. Con 30 anos de historia e

unha ampla oferta educativa que
abrangue todas as idades e todos
os estilos de música, a Agrupa-
ción Musical do Rosal é un dos
seus referentes principais desta
área xunto a Asociación de Ve-
ciños de San Gregorio, polo seu
esforzo en dinamización cultural
e na recuperación e posta en
valor da música tradicional e
dos xogos populares. 

Neste sentido, o Goberno
municipal fai “unha clara aposta
pola posta en valor das festas
populares do municipio” com-
plementando as axudas econó-
micas con accións de promoción
e difusión das
festas populares
que tradicional-
mente se veñen
desenvolvendo
cada ano no
Rosal. Entre
elas atópase ta-
mén o Entroi-
do, festa na que
“a veciñanza
realiza un gran
labor para a

conservación de actividades tra-
dicionais que conseguiron man-
terse vivas a pesar do paso do
tempo”. Para a posta en valor
da festa do Entroido, así como
para fomentar a recuperación
dun Entroido tradicional que o
leve aos barrios, contémplase
unha subvención de 3.350€.

A Asistencia Social Primaria
e o funcionamento dos centro
educativos do concello son outras
das prioridades para o Goberno
local. Así, destinaranse 5.000€
para axudas en réxime de con-
correncia competitiva para aso-
ciacións de carácter social e ou-

tros 4.840€ para axudas de emer-
xencia social que se entregarán
en base aos informes da traba-
lladora social. “A pesar de ter
competencias municipais en ser-
vizos sociais, nalgúns casos os
recursos dispoñibles por parte
do Concello non abranguen a
totalidade das necesidades. Por
iso dende o Goberno estamos
decididos a colaborar economi-
camente coas asociacións que
dan resposta a esas necesidades”,
recorda a alcaldesa. 

Por outra banda, case 3.000€
irán destinados ás asociacións
de nais e pais de alumnos dos
centros educativos rosaleiros tan-
to para apoiar o seu labor no
ámbito educativo como para “fa-
cilitar unha proximidade real
dos máis cativos e cativas coa
contorna rural na que viven”.
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O Rosal conta por vez primeira cun
Plan Estratéxico de Subvencións 



TOMIÑO

O Servizo de Educación e
Apoio Familiar do Concello
de Tomiño, atendeu durante o
2019 a máis de 700 persoas
usuarias de algúns dos distintos
programas organizados polo
departamento. 

Máis de 60 familias partici-
paron nos obradoiros de esti-
mulación temperá e no encontro
e obradoiros de hábitos saudables
e de nutrición infantil dirixido
prioritariamente a menores de 3
anos, unha das principais novi-
dades da edición,e que converteu
nun auténtico espazo para apren-

der, resolver dúbidas e dar res-
posta ás inquedanzas das familias
tomiñesas con nenos e nenas na
primeira infancia. Ese era o ob-
xectivo de “Medrando en fami-
lia”, un programa de intervención
socio-comunitaria centrado en
familias con cativos e cativas
menores de 6 anos que pechou
a súa terceira edición cun rotundo
éxito de acollida. 

Posto en marcha pola Con-
cellería de Benestar Social do
Concello de Tomiño, o progra-
ma contou nesta ocasión cun
encontro e varios obradoiros
pensados “para estimular o es-

tablecemento de pautas básicas
de organización familiar e, sobre
todo, para que os pequenos e
as pequenas da casa teñan un
tempo de lecer propio e com-
partido cos seus proxenitores
e medren conxuntamente”, se-
gundo explica a concelleira res-
ponsable, Cristina Martínez. 

Ao longo dos meses de ou-
tubro, novembro e decembro,
o Servizo de Educación e Apoio
Familiar desenvolveu distintas
actividades no propio Concello,
pero tamén na escola infantil
Galiña Azul e no mercado mu-
nicipal; actividades ás que acu-

diron 35 familias preocupadas
por aprender a facer a transición
aos sólidos dos seus fillos, ou
converténdose en cociñeiros
por un día para descubrir ali-
mentos saudables e boas prác-
ticas alimenticias, da man de

profesionais, coma a farmacéu-
tica e nutricionista Nuria Iglesias,
ou Quelly Rodríguez, de Ma
Nunú, que conxugaron teoría e
práctica deseñando estratexias
para unha alimentación máis
sa e apetecible.
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Setecentas persoas melloran os seus hábitos
grazas ao Servizo de Educación Familiar

TOMIÑO.

O Concello de Tomiño vén
de aprobar as bases do desfile de
comparsas “Venres de Foliada
2020” para o próximo Entroido.

E de abrir o prazo de inscrición
das comparsas até o día 4 de fe-
breiro, inclusive.

O desfile terá lugar o venres
21 de febreiro ás 21.30 h. E en
caso de choiva realizarase o ven-

res 28 de febreiro á mesma hora.
As inscricións deberán pre-

sentarse a través da sede electró-
nica do Concello de Tomiño
(https://tomino.sedelectronica.gal/
dossier.1. A documentación re-
quirida para a inscrición é a se-
guinte: Certificado de titularidade
da conta da persoa representante
ou da comparsa; póliza do seguro
de responsabilidade civil e xus-

tificante de pagamento do seguro
de responsabilidade civil.

A participación está aberta a
todas as asociacións veciñais,
culturais, xuvenís, grupos, cole-
xios, etc. que presenten comparsa
ou grupo, tendo preferencia, coma
vén sendo habitual, as comparsas
ou grupos de Tomiño.

As comparsas deberán estar
formadas por un mínimo de 15

O desfile de Entroido “Venres de Foliada 2020”
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RODACAR
TALLER 

MECÁNICO 

MECÁNICA
GENERAL
GUILLAREI

“Ven
probar o

noso cocido
e o noso
carneiro”

NA CULTURAL DE
SANTA MARÍA DE
OIA. A RIÑA, 23

"TEMOS EMPANADAS PARA LEVAR"

TUI.

A Biblioteca Pública Municipal de
Tui vén de recibir a colección de di-
vulgación científica “Que sabemos
de...”, que edita o Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, CSIC. Está
integrada por 105 volumes de variada
temática que ofrecen unha aproximación
aos temas claves da investigación cien-
tífica actual con textos realizados por
investigadores do propio CSIC. Esta
colección que pretende achegar a un
público amplo o estado actual dos co-
ñecementos sobre temas de actualidade
científica a través de textos breves e
asequibles.

Esta doazón é unha iniciativa do
secretario xeral do CSIC, o tudense
Alberto Sereno Álvarez, que visitou
hai uns días a Biblioteca Municipal
para facer entrega desta colección
que, nas súas palabras, “ensina e en-
tretén” e que agarda anime a algún

membro da mocidade tudense a con-
verterse en científico.

O alcalde de Tui, Enrique Caba-
leiro, ten expresado a súa gratitude
ao secretario xeral do CSIC por esta
xenerosa doazón que enriquece os
fondos bibliográficos deste centro bi-
bliotecario. 

Na actualidade esta colección está
no proceso técnico de catalogación
para que no tempo máis breve posible
estea a disposición de todos os usuarios
da Biblioteca Pública Municipal de
Tui.

Os temas que aborda a colección
son do máis variado dende enfermi-
dades coma o cancro, o Alzheimer, o
Parkinson ou a celiaquía, a outras
cuestións coma a bioloxía cuántica, a
locomoción, as xeometrías, a gravi-
dade, os biomateriais, a cultura escrita,
a vida no universo ou o bosón de
Higgs. 

Doan 105 libros de divulgación
científica á Biblioteca Municipal

TUI.

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro,
e a concelleira de Formación e Emprego,
Ana Mª Núñez, deron a benvida ao cen-
tenar de persoas que participan no Pro-
grama Integrado de Emprego do Concello
de Tui, concedido pola consellería de
Economía, Emprego e Industria da Xunta
de Galicia.  Este programa suporá un in-
vestimento superior aos 287 mil euros
financiado pola Xunta de Galicia e o
Concello de Tui.  No acto desenvolvido
no salón de sesións da casa do concello o
alcalde, Enrique Cabaleiro, salientou a
aposta decidida do goberno que preside
pola mellora da empregabilidade das per-
soas “coa posta en marcha deste tipo de
políticas activas de emprego que  supoñen
un investimento municipal en canto a re-
cursos humanos e materiais”. Engadiu
que tamén  “é preciso o compromiso de
cada unha das persoas participantes e do
tecido empresarial para garantir o éxito
do programa e que acaden emprego o
maior número de persoas posible no seu
remate”, xa que dicía “o voso éxito será
o noso éxito”.

Accións formativas para
os participantes no
Programa Integrado de
Emprego de Tui



Consistencia para (con)vencer
XABIER P. IGREXAS
CONCELLEIRO DO BNG NO CONCELLO DE VIGO

En tempos de política líquida a raiar
no gasoso, non hai maior audacia

que a de afirmarse na consistencia. Con-
sistencia fronte aos discursos de ida e
volta, como o de quen até hai nada
esixía con voz grosa a derrogación de
todas as reformas laborais de PSOE e PP
para agora, con traxe ministerial de es-
trea, limitarse a propoñer “quitar as
partes máis perversas”. Ou fronte á elas-
ticidade infinita de quen fixo das súas
posicións un permanente cataventos
para sobrevivir na Moncloa. Ou de aqueles
que agora tencionan torpemente ano-
tárense como propios os logros alleos
que a súa subordinación a Madrid lles
impediu nin tan sequera albiscar. Con-
sistencia para non abandonar por opor-
tunismo, disfrazado cinicamente de po-
sibilismo, os obxectivos estratéxicos para
se vestir nas estreitas costuras do cambio
cosmético. 

Consistencia para conciliar a defensa
firme e desacomplexada dos principios

e dos obxectivos estratéxicos co des-
pregamento táctico e programático que
permita facelos avanzar. Tal e como vén
de demostrar, en apenas unhas semanas,
o BNG no Congreso. 

Moito se ten escrito e opinado sobre
o alcance do logrado polo Bloque a cam-
bio do seu voto determinantemente fa-
vorábel á investidura do novo Goberno
español. E, en efecto, é un acordo de
enorme transcendencia para comezar a
dar resposta a importantes necesidades
e reptos do noso País. No entanto, acho
que para alén do éxito concreto dos
compromisos atinxidos, cómpre subli-
ñarmos tamén a consistencia coa que
Néstor Rego enfiou ese acordo facendo
valer, e moito, o seu voto decisivo no
Congreso. Multiplicando o valor do ver-
dadeiro asento galego no hemiciclo da
Carrera de Sán Jerónimo.

“Ningún goberno español poderá ser
nunca o noso goberno”, espetou con
tanta serenidade como firmeza Rego ao

daquela candidato á pre-
sidencia do executivo es-
pañol. Unha frase tan
breve como significativa
nun contexto marcado
por unha a cada vez máis
violenta enxurrada es-
pañolista e reaccionaria.
Fíxoo, afirmando de ma-
neira clara o carácter na-
cional de Galiza, expli-
citando a nosa aspiración
de conquistarmos a plena
soberanía en favor das

clases populares e traballadoras, recla-
mando manter –no mínimo– o mesmo
status que Euskadi e Catalunya, e ad-
vertindo sen pose nin sobreactuación
que o BNG vai ficar coas mans libres
para defender os intereses do pobo galego
no Congreso en cada debate. E, o que é
mais importante, en cada votación. Des-
pedíndose cun sinxelo mais enorme-
mente pedagóxico ‘obrigado’. 

Mentres hai quen seguirá a teimar
en arrastrar os pés na lameira do posíbel,
en Madrid haberá cando menos un de-
putado que vai teimar no acto revolu-
cionario de tentar facer posíbel o que é
necesario para o povo galego.

A narrativa do statu quo impón
unha política reducida a mercadotecnia,
cun discurso evaporado en consignas
ocas e emotivas a transitar no gris dos
lugares comúns. Mais para que as cou-
sas muden de vez cómpre mover os
marcos, facer renxer os seus límites,
abanear o seu relato adormecedor. Re-
quire querer sumar convencendo e non
renunciando. Concibindo a represen-
tación institucional como un importante
instrumento ao servizo do desenvol-
vemento dun proxecto –de transfor-
mación, non apenas de xestión– mais
nunca como unha fin en si propia. Da
valentía de non sepultar con eufemis-
mos os principios, de non disimular as
conviccións. E da honestidade de confiar
no propio povo. 

A mudanza real esixe a coraxe da
consistencia. Aí é onde comeza o camiño
da vitoria. Sempre.

opinión / vigo
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Manifestación de máis
de 300 delegados/as
sindicais da CIG de Vigo

CIGUÑEIRAS 26 - TUI - GUILLAREI 
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EN REBORDÁNS, TUI - Teléfono 986 604 522

FAI OS TEUS ENCARGOS PARA
O DÍA DOS NAMORADOS

VIGO.

Máis de 300 delegados/as sindicais da
CIG de Vigo marcharon hoxe en manifesta-
ción dende a porta do estaleiro Vulcano até
a sede da Xunta para reclamar unha solución
á grave crise industrial que atravesa a comarca.
Previamente celebraron unha asemblea en
Teis para analizar a situación e abordar as
alternativas que a CIG propón para o sector
naval e a automoción. O secretario comarcal
da CIG-Vigo, Alberto Gonçalves, incidiu
durante a asemblea na necesidade de continuar
coa mobilización para forzar o novo Goberno
central encabezado polo PSOE que se vén
de constituír a que cumpra os compromisos
adquiridos tanto con Unidas Podemos como
coa axenda galega pactada co BNG. 
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entrevista de TInO LAGO

Que é “que voltem”?
É a asociación de familiares e amizades
de presos e presas independentistas galegas.
Dedicámonos a achegarlles solidariedade
ás persoas presas, e a axudar ás súas fa-
milias, somos unha asociación asisten-
cial.

Neste país pódese estar preso por ser
independentista?

Eu penso que si. Malia que nós, como
che dixen, somos só unha asociación asis-
tencial e humanitaria sen directrices polí-
ticas.

Cando naceu QUE VOLTEM?
Nós somos continuadoras dunha asociación

inicial que se denominaba QUE VOLTEN
PARA CASA, e agora mesmo non sei
con seguridade cando foi o seu nacemento,
pero coido que hai máis ou menos 10
anos.

Por que o cambio de QUE VOLTEM
A CASA A QUE VOLTEM?

Foi unha cuestión puramente administrativa.
Mudou a directiva, foi difícil contactar
coas persoas que estaban antes, e decidimos
facelo así.

Entendo que sodes unha asociación
legalizada?

Si claro.
Como vos financiades?

Coas achegas económicas dos nosos sim-
patizantes, de feito agora mesmo estamos
a cubrir o peculio dalgúns presos.

Que é o peculio?

Cristina é unha moza viguesa,
voceira da asociación “que
voltem”.Esta é unha
plataforma social que ten
como obxectivo a asistencia a
familiares de presos e presas
independentistas galegas, alén
de denunciar a situación que,
eles entenden como
excepcional, sofren estas
persoas nos distintos cárceres
nos que se encontran. Velaí vai
o que deu de si a nosa conversa

“SOMOS UNHA ASOCIACIÓN HUMANITARIA E ASISTENCIAL
QUE TRATA DE DENUNCIAR A SITUACIÓN EXCEPCIONAL QUE
VIVEN OS PRESOS E PRESAS INDEPENDENTISTAS GALEGOS
ALÉN DE AXUDARMOS ÁS SÚAS FAMILIAS”

CRISTINA RODRÍGUEZ,  DA ASOCIACIÓN “QUE VOLTEM”

Rúa 
Hernán Cortes, 14

Vigo

TABERNA

RIKITRÍ



Unha conta de cada preso na que se lles
ingresan cartos para que poidan mercar
dentro da prisión cousas que precisen.
Un negocio a conta deles, vaia.

Por que un “ negocio”?
Porque desde fóra non lle podes dar
nada que poidan mercar dentro, e ás
veces os prezos dentro son disparata-
dos.
Máis caros que fóra?

Si, en moitos casos,  si.
Vós, sendo como sodes unha asocia-
ción plenamente legal, nalgún caso
notastes algún tipo de presión sisté-
mica?

Nós somos unha asociación humanitaria,
con independencia de calquera ideoloxía
política, e entendemos que debemos
estar fóra dese circuíto de presión, pero
si, si que a notamos preto.

En que consiste a vosa actividade
cotiá?

Fundamentalmente en socializar a soli-
dariedade con presos e presas indepen-
dentistas, facilitamos que a xente que
queira lles escriba e lles visite, facemos
charlas informativas, realizamos a marcha
ás cadeas indo ás prisións a denunciar a
situación dos presos e presas e a amo-
sarlles solidariedade. E tamén tratamos
de axudar ás súas familias para intentar
de levar o mellor posible a situación
excepcional que vive este colectivo.

Por que é unha situación “excepcio-
nal”?

Pois por que lle son aplicadas medidas
excepcionais, xa que se lles aplica a le-
xislación antiterrorista que implica a
detención incomunicada a aplicación
do primeiro grao e do réxime FIES.

En que consiste o primeiro grao e o
réxime FIES?

É como unha especie de cadea dentro
da cadea. Teñen illamento e as súas co-
municacións moi restrinxidas, por exem-
plo agora mesmo Antón, leva máis dun
mes en illamento e agardando por unha
visita médica desde hai dous meses.

Estás falando de Antón García Ma-
tos?

Si.

E en que se concreta ese “illamen-
to”?

En estar 20 horas na cela e 4 no patio
normalmente só. É dicir, practicamente
en quitarlle o contacto co resto da hu-
manidade agás cos funcionarios claro.

Caramba, vaia situación máis dura.
E por que se lle aplican ese tipo de
medidas, ao teu xuízo?

Nós entendemos que son políticas de
vinganza, tanto para as presas e presos
como para as súas familias que teñen
que percorrer unha media de 1.600 kmts
para unha visita de 40 minutos.

As persoas que están en primeiro
grao, cantas visitas poden recibir?

Só unha visita de fin de semana de 40
minutos.

É posible o contacto físico?
Non.

Vaia, non se lle pode dar un bico ou
unha aperta?

Non, falas a través dun vidro, nin sequera
a voz é directa pois falas a través dun
teléfono. Só existe esa posibilidade da
expresión física do afecto nos chamados
bis de familiares, que, falo de memoria,
creo que consisten nun encontro semanal
de dúas horas. 

Cantas persoas compoñen agora mes-
mo o colectivo ao que vós referides?

No momento presente 5, dos cales 3(
Antón, Asunción e Miguel) non están
nin sequera condenados, pois atópanse
en situación de prisión preventiva.

Ti persoalmente, Cristina, por que
te metiches en QUE VOLTEN?

Por amizade, e por solidariedade con
quen sofre.

Rematamos, se alguén quere cola-
borar con vós que é o que ten que
facer?

Desde logo que toda a axuda será ben-
vida. Estamos a preparar a marcha as
cadeas, e quen queira pode vir para
que vexa o que é a dispersión, poden
escribirlle aos presos e presas, poden
axudar económica ou moralmente, po-
den participar na asociación, todo tipo
de axuda será moi ben recibida porque
é necesaria.
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O pasado día 23 o colectivo de pensionistas da
CIG concentrouse en vigo reclamando medidas
políticas urxentes , concretas e efectivas para
asegurar e dignificar as pensións

VIGO.

A grave e prolongada seca e as
ondas de calor récord que está a
sufrir o Australia están detrás destes
graves incendios. Estas secas e olas
de calor son consecuencia, entre
outros factores, do cambio climático
que esta sufrindo o noso planeta.
O que está sucedendo en Australia
ven antecedido pola devastación
das lamas na Amazonia, California
e noutros lugares que por desgraza
non saen nas noticias. O que está
sucedendo nas nosas antípodas pode
sucedernos a nós e ter un desastre
ecoloxico maior do que estamos
acostumados cada verán porque a
crise climática afecta a todo o pla-
neta. A emerxencia climática é un
grave problema que temos que abor-
dar entre todas coin decisión e sen
máis demoras. Por iso desde o Mo-
vemento Galego polo Clima en
Vigo realizamos este acto coa in-
tención de seguir chamando a aten-
ción sobre a necesidade de abordar
sin dilación a crise climática con

medidas drásticas respecto a emi-
sión de CO2 á atomosfera.

Estes incendios catastróficos son
froito dun complexo número de fac-
tores (aumento de vexetación seca e
falta de xestión forestal, non ter en
conta as zonas de risco de incendio
na planificación urbanística, etc), e
por suposto o cambio climático que,
como dixemos, fai que os bosques
estean en máxima vulnerabilidade en
canto aparece o lume. 

Por iso, ademais de lidar coa de-
vastación inmediata, o Goberno aus-
traliano debe tomar medidas serias
para reducir as emisións a fin de li-
mitar o impacto da crise climática na
poboación australiana e outras persoas
en todo o mundo. Os gobernos de
todo o mundo tamén teñen a respon-
sabilidade de establecer un vínculo
claro entre a crise incendiaria de Aus-
tralia e a emerxencia climática global.
A redución na queima de combustibles
fósiles en todo o mundo é clave para
previr estes impactos catastróficos
nun planeta cada vez máis quente.  

Denunciando as consecuencias da
crise climática
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PONTE CALDELAS.

O CEIP A Reigosa ten pre-
visto o cambio de ubicacioń da
biblioteca, para que un servizo
tan importante para o alumnado
conte cun espazo maís amplo,
maís versat́il e acorde aos novos
tempos. Por iso, os operarios do
Concello de Ponte Caldelas es-
tiveron nos uĺtimos diás traba-

llando no centro para pintar o
actual Saloń e Actos na cor es-
collida polo centro, que seguirá
mantendo as suás funciońs e
acollera ́tameń todo o fondo bi-
bliograf́ico do centro, asi ́como
varios espazos diferenciados
onde os rapaces poidan desfrutar
da lectura e sacar un maior
partido a ́biblioteca.

PONTE CALDELAS.

Despois de 28 asambleas
por todos os lugares de Pon-
te Caldelas, os concelleiros
do grupo de Goberno acor-
daron, en Xunta de Goberno
Local, agardar por unha Lei
do Solo que verdadeiramen-
te aposte polo rural, que
busque potencialo e que per-
mita o seu crecemento. A
actual Lei do Solo, aprobada
en febreiro de 2016 pola
Xunta de Galicia cos uńicos
votos a favor do PP, uńica-
mente busca consolidar te-
rreo en lugar de permitir a
expansioń dos nućleos ru-
rais, algo que afecta nega-
tivamente a moitos lugares
de Ponte Caldelas, que ven

moi limitado o seu crece-
mento no caso de que se
aprobase o PXOM que se
propoń en base aos criterios
que marca actualmente a
Xunta de Galicia.

Aińda reconẽcendo a ne-
cesidade de regular o ur-
banismo no Concello, que
se rixe neste momento por
unhas normas subsidiarias
que tenẽn 30 anos, o grupo
de Goberno de Ponte Cal-
delas considera acertado
agardar a unha nova Lei
que aposte verdadeiramente
polo rural, polo seu crece-
mento. Mentres tanto, o al-
calde de Ponte Caldelas,
Andreś Diáz, recalca que
se seguira ́ traballando no

actual documento, tendo en
conta as suxestiońs apor-
tadas por todos os vecinõs
que participaron nas asam-
bleas e tameń cos que foron
pasando polo Concello a
solicitar informacioń nestes
uĺtimos meses.

“Necesitamos regular o
urbanismo, pero queremos
facelo con seguridade, res-
ponsabilidade e, sobre todo,
con transparencia. Queremos
que a maioriá dos vecinõs
se sintan conformes e apoien
un Plan de Ordenacioń que,
de aprobarse, tera ́ moitos
anos de vixencia”, indica
Diáz.

Por ese motivo tomouse
a decisioń de celebrar asam-

bleas vecinãis para amosar
o borrador do PXOM en to-
dos os lugares do concello
e, por iso tameń agora se
decide paralizar temporal-
mente a aprobacioń deste
documento, traballando así
con “cautela e prudencia”,
a ́ espera dunha prox́imas
elecciońs autonoḿicas que
poidan traer un novo gober-
no e unha nova Lei acorde
aś verdadeiras necesidades
do rural galego, ao que non
se lle pode limitar o crece-
mento.

Ponte Caldelas esperará para
aprobar o PXOM por unha Lei do
Solo que potencie o rural 

Renovación e mellora da biblioteca do CEIP A Reigosa
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PONTE CALDELAS.

A estrada provincial de
Anceu foi obxecto dunha me-
llora que supuxo a renovacioń
do firme nos tramos que se
atopaban deteriorados. Deste
xeito, prodeceuse ao fresado,
asfaltado e compactado das
zonas que contaban cun firme
deteriorado polo paso dos
anos e dos vehićulos.

O Concello de Ponte Cal-
delas informou fai unhas se-
manas a ́Deputacioń de Pon-
tevedra, titular da estrada, do
deficiente estado no que se
atopaban alguńs tramos deste
vial e a administracioń pro-
vincial levou a cabo os tra-
ballos de mantemento.

O Concello de Ponte Cal-
delas vela pola seguridade
das suás estradas e por unhas

boas comunicaciońs para a
suá vecinãnza, non so ́ aco-
metendo obras nas estradas
de titularidade municipal
senoń informando tameń á
administracioń que corres-
ponda da necesidade de me-
llorar o estado do firme na-
quelas estradas que asi ́o pre-
cisen.

Reasfaltado dos tramos en mal
estado da estrada de Anceu

ponte caldelas

RÙA PONTE , 6
PONTECALDELAS

SOMOS 
DISTRIBUIDORES
DE "LA TORTA"

PONTE CALDELAS.

Os pasados 17 e 18 de Xa-
neiro, a parroquia pontecaldelá
de Mirón celebrou as tradicionais
festas de San Antonio. Os dous
días máis especiais da parroquia
iniciáronse cunha misa na capela
de Tourón seguida polas tradi-
cionais poxas de San Antonio.
A primeira hora do sábado 18
desenvolveuse un espectacular
pasarrúas, que foi acompañado
polo grupo AIRIÑOS DE PON-
TE CALDELAS que ofreceu un
concerto na carballeira de Mirón.
E como non podía ser doutra
maneira, o sábado á noite a festa
rematou cunha gran verbena
amenizada polas orquestras TRE-
BOL e LA OLA ADN.A espec-
tacular carballeira de Mirón e as
súas festas de San Antonio son
uns dos múltiples motivos polos

que é moi recomendable non
perder a oportunidade de coñecer
a fondo o fermoso concello pon-
tecaldelán, o que recomendamos

a calquera lectora ou lector que
estea interesado en admirar a
beleza infinita da Galicia inte-
rior.

Festas de San Antonio na parroquia de
Mirón de Ponte Caldelas

FOTO: MIGUEL IRIONDO

ATELIER 
DEL DELIRIO

Cafeterìa
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PONTE CALDELAS.

A Casa do Pobo de Regodo-
bargo levará o nome de Suso
Vaamonde, o cantautor galego
nacido nesta aldea de Ponte Cal-
delas o 20 de decembro de 1950.
Vaamonde faleceu en Vigo o 16
de febreiro de ano 2000, e coin-
cidindo co vinte aniversario do
seu pasamento, o Concello de
Ponte Caldelas está a organizar
un acto de recoñecemento para
tan ilustre veciño. 

A concelleira Aurora Garrido,
veciña de Regodobargo, xunto
aos veciños do lugar de nace-
mento de Vaamonde, están a or-
ganizar dende fai varios meses
un emotivo acto para o 16 de
febreiro, no que, a día de hoxe,
se pode confirmar que partici-
parán Mero e Manuel Dopico
de A Quenlla; Alfredo de A

Roda; Pepe Iglesias de Buxán;
Luis Vaamonde e tamén as Pan-
dereteiras de Regodobargo.

Unha ofrenda floral no río e
a colocación da placa que dará
o nome de Suso Vaamonde á
Casa do Pobo de Regodobargo
centrarán un acto preparado con
ilusión e cariño, que promete
ser moi musical, tal e como lle
gustaría ao propio homenaxeado.
O Concello de Ponte Caldelas
continúa así cun recoñecemento
iniciado polo tripartido no ano
2016, cando se saldou unha dé-
beda histórica con este ilustre
veciño que deixou un legado
cultural moi enriquecedor para
toda Galicia. Iniciábase entón
un recoñecemento que os ante-
riores alcaldes, ambos do Partido
Popular, lle negaran á figura de
Vaamonde.

PONTE CALDELAS.

Facilitar o max́imo posible
a conciliacioń de vida familiar
e laboral e ́ o obxectivo do
Concello de Ponte Caldelas.
Por iso, a Ludoteca Municipal
adaptara ́ o seu horario para
que os nenos que empregar o
comedor escolar do colexio
Manuel Cordo Boullosa poidan
iniciar o horario de ludoteca
aś 16.00 horas. Foron varias
as familias que trasladaron ao
alcalde de Ponte Caldelas, An-
dreś Diáz, a necesidade de
modificar o horario, posto que
o comedor escolar exteńdese
de 14.00 a 16.00 horas e a lu-
doteca iniciab́ase aś 16.30 ho-
ras.

Deste xeito, as nenas e ne-
nos que empregan o comedor

escolar poderań acceder a ́lu-
doteca municipal sen esperas,
e sen que as familias tenãn
que buscar soluciońs para esa
media hora na que familiares,
amigos ou vecinõs tinãn que
facerse cargos dos seus fillos.

O novo horario implanta-
rase o luns diá 3 de febreiro
de 2020. Deste xeito, os nenos
estara ́de 16.00 a 20.00 horas

ou poderań manter o actual
horario, de 16.30 a 20.30 horas.
O servizo de ludoteca muni-
cipal ofrećese de luns a venres
en horario de tarde e dispoń
de 40 plazas para nenos em-
padronados, que se atopan
completas. O custo para as fa-
milias e ́ de 50 euros ao mes
por neno por catro horas ao
diá.

A Ludoteca Municipal adapta o seu horario
para facilitar a conciliación da vida familiar

O mellor ambiente
da Comarca

Ponte Caldelas

La Parada

TAPERÍA VICTORIA
PONTE CALDELAS

A Casa do Pobo de
Regodobargo levará o nome
de Suso Vaamonde 

PONTE CALDELAS.

Ponte Caldelas conta cunha
flota de taxis de nove vehićulos
que acaban de mellorar o servizo
ao renovar o taxi nuḿero 8 cun
coche adaptado a persoas con
mobilidade reducida. Os taxistas
de Ponte Caldelas xa ofrecián
un moi bo servizo aos seus
clientes, pero agora amplián a
suá capacidade de traballo ao

ofrecer tameń desplazamentos
a persoas con mobilidade redu-
cida que, en moitos casos, nas
suás propias vivendas non dis-
ponẽn de vehićulos destas ca-
racteriśticas.

Armando Adań e ́o taxista
que incorpora este vehićulo
adaptado a ́ flota de taxis de
Ponte Caldelas e que espera po-
der axudar nos seus desplaza-

mentos a moitas persoas de todo
o concello e dos municipios ve-
cinõs.

Ponte Caldelas conta cun taxi adaptado a
persoas con mobilidade reducida
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redondela

REDONDELA.

A alcaldesa Digna Rivas e
o concelleiro de Cultura, Daniel
Boullosa, reuníronse con re-
presentantes dos centros es-
colares para darlle impulso de-
finitivo á iniciativa. “A Cidade
Amiga da Infancia non pode
quedar cinguida á realización
de plenos xuvenís, de cando
en vez, e que logo as propostas
que fan os mozos e mozas
caian no máis fondo dos es-
quecementos”, asegurou a al-
caldesa Digna Rivas nunha
xuntanza mantida cos repre-
sentantes dos centros escolares
redondeláns co fin de “darlle
un impulso definitivo a esta
fermosa iniciativa”.

A rexedora local, acompa-
ñada do Concelleiro de Cultura,
Daniel Boullosa, incidiron na
necesidade avanzar no proceso
de constitución do Consello
Municipal da Infancia e a Mo-
cidade, “ferramenta impres-
cindible para que os nosos mo-
zos e mozas dispoñan dun ór-
gano no que presentar achegas,
debater propostas e presentar
iniciativas”.

Nese sentido, tanto Rivas
como Boullosa, aseguraron
que o concepto Cidade Amiga
da Infancia, ten que deixar de
ser un “simple escaparate” para
converterse nun xeito de par-
ticipación “activa da mocidade
na vida do seu municipio”.

Redondela quere converter o
proxecto «Cidade Amiga da
Infancia» nunha “ferramenta
útil para a mocidade”

REDONDELA.

A proposta nace dunha mo-
ción presentada no ano 2016,
na que se destaca “o compro-
miso adquirido por unha rede
de apoio protagonizada por
mulleres redondelás, aos presos
de San Simón e do barco cadea
Upo Mendi durante os primei-
ros anos da Guerra Civil”.

Nun escrito asinado polo
voceiro nacionalista, Xoán Car-
los González dirixido ao go-
berno municipal de Redondela
retoma a moción por el mesmo
defendida no ano 2016 sobre
a represión franquista. Incluíase
o acordo de adicar aquel mesmo
ano a recoñecer públicamente
o compromiso de numerosas
mulleres redondelás que miti-
garon o sufrimento dos presos
por defender o goberno repu-
blicano. “A moción contou co
apoio unánime da Corporación,

mais o daquela alcalde Javier
Bas esqueceu o seu compro-
miso”, recorda o edil do BNG.

Polo presidio de San Simón,
pasaron uns seis mil presos en-
tre setembro do ano 1936 e
marzo de 1943. Ademáis da
Illa, sumouse o barcoprisión
vasco Upo Mendi. “As duras
condicións que padecían os
presos, con violencia física e
psicolóxica, fame, andazos, que
mesmo acabou con moitos de-
les paseados, converteuno nun
dos presidios máis duros. Pa-
ralelamente en Redondela, A
Portela, Cesantes, Cedeira te-
ceuse unha rede de apoio, pro-
tagonizada por mulleres von-
tarias que decidiron mitigar as
súas penurias”, apunta Xoán
Carlos González. “O noso deber
consiste en recoñecer o seu
compromiso e valentía, en mo-
mentos nos que elas mesmas

padecían as necesidades por
mor da propia Guerra Civil”.

Recorda que no verán pa-
sado o BNG desenvolveu un
acto en memoria deste colectivo
de mulleres. No peirao da Por-
tela, de onde partían as em-
barcacións que se dirixían a
San Simón e Upo Mendi, re-
alizáronse diversas actividades:
representacións, discursos,
ofrenda floral. “Mesmo tivemos
unha pequena exposición de
obxectos feitos polos presos,
cos que agasallaban a moitas
destas mulleres en sinal de
agradecemento”. Sinala que al-
gúns dos familiares daqueles
presos amósanse interesados
en contactar con familias destas
mulleres solidarias de San Si-
món e do Upo Mendi de Re-
dondela para expresarlles o seu
agredecemtos oitenta anos des-
pois daqueles tristes anos.

2020: “Ano das Mulleres de San Simón”

NOVO TESOURO DE RANDE
Nova Xerencia - Coñécenos

652 095 603



REDONDELA.

Despois de varias semanas
de peche do paseo do Rego
das Maceiras polos desbor-
damentos padecidos o 12 e
18 de Decembro, que orixi-
naron problemas no trazado
da senda peonil. A concellería
de Medio Ambiente unha vez
arranxados os problemas máis
graves, que causaban insegu-
ridade, decidiu esta mañá a
apertura do paseo deste espazo
natural moi utilizado pola ve-
ciñanza.

Os traballos realizados
consistiron na reparación de
urxencia dun muro de con-
tención que tiña risco de de-
rrube, a reposición do firme
en varios tramos, a retirada
dunha árbore caída no canle
e a retirada de elementos le-

ñosos que impedían o curso
normal da auga.

Queda pendente a repara-
ción da ponte antiga de pedra
que dà aceso a veciñanza da
rúa Rabadeira-Canabal. Tramo
que permanecerá pechado por
seguridade ata que se realicen
os traballos de reposición e
mellora deste paso.

Outras actuacións de me-
llora a longo prazo que con-
sistentes en reforzar os tramos
da senda máis propensos as
crecidas, a mellora dunha pon-
te de pedra de recente cons-
trución feita no proxecto ini-
cial, que o tempo está de-
mostrando que non foi ben
colocada e produce desbor-
damentos continuos en canto
sube un pouco o caudal do
río.

Xaneiro 2020 [III]
redondela

Ábrese ao público o paseo
do Rego das Maceiras

REDONDELA.

A Concellería de Xuventude
do Concello de Redondela, cele-
brou nos primeiros días do mes
de xaneiro un evento novo dirixido
especialmente á mocidade, no
que participaron mozos e mozas
de Redondela e Chapela.

No evento celebrado no par-
que de skateparck de Redondela,
realizáronse distintas actividades
artísticas coma exhibición de
graffiteros e Djs que amenizaron
unha xornada con unha boa aco-
llida do público asistente.

Un dos muros do pavillón da
Marisma foi o lenzo onde os/as
graffiteros/as plasmaron a súa
obra, que xa forma parte do arte
urbano de Redondela. Por esta
banda existe un compromiso
firme por parte do Goberno re-
dondelá de continuar fomentando

este movemento urbano, e se-
gundo manifesta a Alcaldesa,
Digna Rivas, será imprescindible
“apostar pola cultural urbana e o
arte do graffiti como unha das
forma de rematar co feismo de
formigón en muros e fachadas”.

O evento relacionado co mo-
vemento urbano tivo como acto
central unha batalla de galos nos
que se enfrontaban mozos e mozas
de Redondela e Chapela.

As batallas de galos están ba-
seadas na capacidade para im-

provisar nun combate verbal entre
dous o máis participantes co ob-
xectivo, mediante rimas, superar
ao seu contrincante. O combate
estivo regulado por un xurado
formado por 3 integrantes que
velaron por unha competición
limpa e respectuosa. e no que,
despois de 3 horas de combate,
resultou gañador o grupo chape-
lano. O Concello de Redondela
agasallou aos equipos participantes
recibiron un trofeo e unhas ca-
misetas conmemorativas.

O xurado da Batalla de Galos elixe
gañador a Chapela

"A mellor forma de expresar a túas emocións.
visítanos para o día dos enamorados"



Comecemos polo principio; as pre-
sentacións

Eu son Marcela  a batería, logo está a
miña irmá Andrea que toca o baixo. 
A cantante é Xiana,   Estela é a nosa
violinista, e por último temos a Ines
que é a nosa guitarrista, en total somos
cinco mulleres as compoñentes de a
Banda da Loba.

As letras quen as compón ?
A nosa metodoloxía de composición
xorde da fusión de influencias tanto

contemporáneas como clásicas, así
por exemplo artistas como Celia Parra
ou Andrea Nunes son moi importantes
para nós, pero tamén o son grandes
clásicas como Rosalía ou Celso Emilio.
En calquera caso procuramos que
todo sexa resultado do consenso entre
todas.

A figura de “Pepa Loba” ten algo
que ver no voso nome?

Claro que ten que ver. Cando decidimos
xuntarnos démoslle moitas voltas ao

nome e finalmente decidímonos polo
referente de Pepa loba  porque e unha
figura da nosa cultura popular que
non esta excesivamente espallada. O
seu equivalente masculino Robin hood
é moi famoso pero Pepa loba non, é
inxusto e así o transmitimos nos con-
certos.

A linguaxe ten unha evidente com-
poñente machista, son multitude os
adxectivos que en xénero masculino
teñen connotacións positivas, pero

[IV] Xaneiro 2020

entrevista de Marcos Santos

O pasado día 12 as mozas da banda da loba, un grupo musical formado por cinco rapazas que mesturan o blues, o rock o folk e os sons tradicionais ofreceron
na nosa Vila un espectacular concerto na Xunqueira presentando o seu traballo “FÁBRICA DE LUZ”.A Nova Peneira conversou con elas,  e foi desde logo un
pracer falar con estas cinco lobas, cinco mozas fortes, valentes, libres, independentes e cun talento superlativo para a música

A BANDA DA LOBA ILUMINA REDONDELA

RÚA SALGUEIRAL 11 - REDONDELA

“COCIÑA ABERTA TODO O ANO”
A TASCA DE MUCHA

682 152 025 - 886 310 577
Na Pantalla Cesantes

“A FIGURA, CASE DESCOÑECIDA, DE PEPA LOBA TEN
UNHA RELEVANCIA EXTRAORDINARIA NA ELECCIÓN
DO NOME DO NOSA BANDA”
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Eu son Marcela  a batería, logo está a
miña irmá Andrea que toca o baixo. 
A cantante é Xiana,   Estela é a nosa
violinista, e por último temos a Ines
que é a nosa guitarrista, en total somos
cinco mulleres as compoñentes de a
Banda da Loba.

As letras quen as compón ?
A nosa metodoloxía de composición
xorde da fusión de influencias tanto
contemporáneas como clásicas, así por
exemplo artistas como Celia Parra ou
Andrea Nunes son moi importantes
para nós, pero tamén o son grandes
clásicas como Rosalía ou Celso Emilio.
En calquera caso procuramos que todo
sexa resultado do consenso entre to-
das.

A figura de “Pepa Loba” ten algo
que ver no voso nome?

Claro que ten que ver. Cando decidimos
xuntarnos démoslle moitas voltas ao
nome e finalmente decidímonos polo
referente de Pepa loba  porque e unha
figura da nosa cultura popular que non
esta excesivamente espallada. O seu
equivalente masculino Robin hood é
moi famoso pero Pepa loba non, é in-
xusto e así o transmitimos nos concer-
tos.

A linguaxe ten unha evidente com-
poñente machista, son multitude os
adxectivos que en xénero masculino
teñen connotacións positivas, pero
o seu equivalente feminino refire
negatividade. Por desgraza non que-
re dicir o mesmo lobo referido a un
home que loba referida a unha mu-
ller. O voso nome tamén pretende

denunciar o machismo da linguaxe
que non é senón un reflexo do que
existe na sociedade?

Si, é certo. A loba é un animal forte
combativo que coida e protexe aos
seus cachorros e todas as connotacións
que posúe deberían ser positivas. A
nós encántanos que nos chamen as
lobas e de feito e de feito interpretámolo

como unha definición de empodera-
mento.

Agora que falas de empoderarse
venme é memoria o discurso dunha
representante da dereita española
que comentaba que ela se sentía
empoderada cando se puña a coser.

Ben, que cada unha se empodere
como queira. O traballo doméstico é

moi duro e hai que tratalo con res-
pecto.

Podemos considerar a banda da
Loba nun movemento feminista?

Por suposto que si.
Vós sodes unha músicas precoces
non?

Pois si, todas comezamos neste mun-
do entre os 4 e 5 anos, agás Estela a
violinista que xa tiña claro que quería
tocar ese instrumento e ata os 12
anos non puido comezar a súa for-
mación e todas somos alén de músicas
precoces, músicas felices que nos
sentimos completas por podermos
dedicar ao que nos gusta.

De onde sodes?
Temos orixes diversas : Ferrol, A Estrada.
...podemos dicir que somos un pouco
de aquí e outro pouco de alá un cachiño
de todos os sitios.

Onde vos coñecestes ?
Foi en Santiago de Compostela estu-
damos xuntas alí.

Moitas grazas,  moita sorte e brindo
de maneira simbólica con vós por
unha LONGA VIDA PARA A BAN-
DA DA LOBA.

Xaneiro 2020 [V]
entrevista

Repostería creativa
Panadería
Lambonadas
Xeados
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Benvido a Redondela de novo, cantas
veces estiveches por aquí?

Pois, media ducia xa.
Trátante ben en Redondela entón?

Debe ser que si.
Levas trinta libros publicados non?

Si. Máis ou menos, xa non os conto.
Entre eles algún en galego ou Por-
tugués?

Si, teño unha ducia en galego e portu-
gués.

E como se che deu por publicar en
galego, es de Madrid non?

Si, son madrileño, pero fillo de galegos,
meu pai de Ferrol e miña nai da Coruña.
Non é que conservase a lingua pero re-
cupereina. Estudiei galego en Madrid
no centro galego. Tiven unha boa pro-
fesora, unha persoa sensata e traballa-
dora.

Imos falar un pouco de política. Xa
temos o novo goberno formado
Como ves o panorama político do
estado Español agora mesmo?

O panorama político convencional e
institucional véxoo con moito escepti-
cismo. Cando no núcleo do poder está
un partido como o PSOE, que é unha
forza de carácter social e liberal, desde
o meu punto de vista é difícil imaxinar
mudanzas interesantes. 

Os aparellos do franquismo xa de-
sapareceron dos resortes de poder
na España actual?

Non, están mesmo na propia constitu-
ción. O feito de que se outorgue ás
Forzas Armadas un papel decisivo no
mantemento da unidade do Estado,
creo que é inédito no planeta. Hai xente
que o nega pero a min paréceme que é
unha evidencia. Digamos que os pro-
blemas tradicionais das democracias
liberais en España teñen este engadi-
do.
Os poderes políticos puideron mudar
na Constitución do 78 pero os poderes
económicos son os mesmos. Isto di
moito da condición dunha pseudo de-
mocracia, entendo que esconde o que
se revela en todo o planeta. Son formi-
dables operacións financeiras que operan
por detrás as que ditan as regras de
xogo nas materias realmente importantes.

Feito que obriga a preguntarse polo
sentido do exercicio de representación
da elección dos nosos delegados nos
parlamentos, cando sabemos que o seu
papel é moi limitado.

A que te refires coa túa afirmación
de que hai novos anarquistas e que
asemade o anarquismo nunca desa-
pareceu?

Eu entendo que hai moitas persoas que
son libertarias sen ser anarquistas e sen
que sexa preciso que o sexan. O que
adoito dicir, cun anaquiño de ironía, e
que os anarquistas máis consecuentes
que coñecín, non sabían que o eran.
Facíano de maneira espontánea e evi-
dencial sen necesidade de artellar ideo-
loxicamente isto. Naturalmente isto é
unha ironía.

Crees que o 15M está representado
agora mesmo no Congreso?

En absoluto. Creo que a idea de que
Podemos é unha representación do
15M é moi dos xornalistas que desco-
ñeceron o que foi o 15M.
Este era un movemento asembleario
sen líderes, cunha vocación de contes-
tación radical. Isto é algo que desde o
meu punto de vista non é Podemos.
Esta é unha forza política tradicional,
xerarquizada, pouco respectuosa dos
dereitos dos militantes de base, de tal
maneira que eu interpreto que non
existe esa opción.
Interpreto que nos próximos anos, é
moi probable que apareza outro 15M
contra os gobernos actuais, non me
sorprendería.

Estamos a vivir momentos moi con-
vulsos en Chile, Colombia, Bolivia.
Cres que a man de EEUU está de-
trás?

É evidente, o que pasa que a súa man
non o explica todo, son dúas facianas
diferentes dun mesmo fenómeno.
O exemplo de Bolivia, a deriva de Evo
Morales nos últimos anos non foi feliz
e moderada. Isto non significa que xus-
tifique de modo ningún un Golpe de
Estado claramente artellado desde o
exterior e con apoios da dereita máis
extrema. Nos esquezamos mencionar
cales son os problemas dos gobernos

de esquerdas que moitas veces non
están á altura das circunstancias.
EEUU está detrás por intereses que
son moi coñecidos como os recursos
propios deses países.

Fálanos do teu novo libro, que nos
imos atopar nel?

Nos últimos dez anos entreguei na im-
prenta cinco libros que trataban a te-
mática anarquista libertaria. Ningún
deles interesábase polo máis próximo,
o que temos diante dos ollos e acontece
cos nosos movementos anarquistas e
libertarios. Pareceume que esta era
unha boa oportunidade para facer unha
reflexión sobre isto que é, ao cabo, a
materia que suscita moitas conversas.
É un libro modesto, pequeno, non chega
á cen páxinas, onde emito un xuízo de
valoración xeral destes movementos
entre nós cunha vocación fundamen-
talmente crítica porque o anarquismo
non escapa á crise da esquerda, esta in-
merso nesa crise, aínda que con perfís
un pouco diferentes. Este é o propósito
xeral deste libro.

Para ti, que é o anarquismo, como
o definirías?

É un conxunto de correntes que pre-
tenden, ao mesmo tempo, resolver a
capacidade do individuo para decidir
libremente e a vontade de artellar pro-
xectos de carácter político que trans-
formen á sociedade e, de por medio,
inevitablemente en conceptos como
autoxestión, democracia e acción directa
ao apoio mutuo. É unha corrente que
creo que existe, desde que existe a hu-
manidade, cuns ou outros perfís, aínda
que alcanzou unha dimensión ideolóxica
maior no S-XIX en Europa, coas súas
virtudes e as súas eivas, obviamente.

Consideras que moitos republicanos
sexan anarquistas aínda que tiren

máis pola República?
Iso deberiades dicilos vós, risas…
Eu considero que a parte de ser repu-
blicano, que teño moita proximidade
co movemento anarquista, tanto na ma-
neira de pensar coma na de facer.
Entre outros aspectos, os anarquistas
rexeitan todas as formas de goberno,
nese sentido non é que consideren que
é o mesmo unha Monarquía ca unha
República, pero consideran que este
non é o debate fundamental. 
No escenario actual, eu podo imaxinar
que en España agromase unha República
que acabase por producir as mesmas
miserias que hai agora. De feito, Por-
tugal, Francia e Italia son Repúblicas.
Eu interpreto que infelizmente, o pro-
xecto da República, está claramente
vencellado coa democracia liberal e a
lóxica da representación e nese terreo
non podo ser republicano. Agora, dentro
dos republicanos hai modulacións moi
diferentes, algunhas máis escépticas no
que atinxe á democracia liberal e outras
máis próximas a un proxecto libertario
paréceme evidente. Sabes que a relación
entre anarquistas e libertarios, nos anos
30 foi moi complicada e os Anarquistas
por definición non eran Republicanos.

Fálanos do teu libro “Los olvidados
de los olvidados”?

Hai un exercicio de recuperación lícito
e lexítimo da República pero esquece
aos anarquistas, e iso cómpre salienta-
lo.

Rematamos Carlos, cal sería para
un anarquista a forma de organiza-
ción política máis adecuada?

A federación libre de comunas libres.
Iso non é utópico?

Se non defendemos o que creemos
nunca chegaremos nin sequera a apro-
ximarnos.

CARLOS TAIBO, 
IMPARTE MAXISTERIO EN REDONDELA

O recente 14 de xaneiro, organizado polo colectivo Republicano de Redondela,
o profesor,  politólogo e escritor Carlos Taibo deu unha conferencia nunha atei-
gada casa da cultura da na nosa vila, con motivo da presentación do seu último
libro “Anarquistas Libertarios de aquí y de ahora”.A Nova Peneira conversou
con el.

“O LEXÍTIMO EXERCICIO DE RECUPERACIÓN DA MEMORIA
DA REPÚBLICA SEMPRE ESQUECE AOS ANARQUISTAS”
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Ben, para quen non os coñeza falá-
denos un pouco de vós?

Somos a compañía de artistas PÍS-
CORE, somos Félix, Diego, Pablo e
Pepe e vimos con moita ilusión a pre-
sentar este último traballo, un todo re-
sultante da fusión da música, co teatro,
o humor a comedia xestual o clown e
na que pretendemos obter a interacción
do público.

De onde procede o nome ?
Ven dun grupo que nos encanta que é
Le Luthiers,  teñen un número no que
falan de Esther Píscore e a nós facíanos
moita gracia o número, e é como unha
homenaxe. O que si esperamos non
ser moi fachendosos poñendo ese nome
porque eles son un grupo universal, fa-
cémolo con toda a humildade pero con
toda a nosa admiración por eles tamén.

Pero o espectáculo non sé é teatro,
é música tamén?

Si por suposto, nós somos músicos so-
mos de formación clásica de conserva-
torio pero con este grupo queriamos
facer algo oposto ao clasicismo.

LE LUTHIERS e humor con música
pero vos ides máis alá,  clown, humor,
música e comedia?

Si, a idea era crear algo diferente e
saíunos isto e ás veces ata bailamos. É
complicado pero nós estivemos moi
ben guiados. Contamos cun director
de teatro Fran Rei unha coreógrafa

Sonia, e o compositor é don Adrián
Saavedra. Somos catro no escenario e
por detrás un cantos, e tamén xente
que nos aconsella cando facemos pases
de proba ou privados e nos din si ou
non por aí ou por alá, e contar co
consello e a opinión da grande cantidade
de persoas que nos axudan e corrixen
cando nos equivocamos é fundamental
no noso traballo.

Algo que me chama atención foi a
voso primeiro espectáculo,  chamá-
base CONCERTO  SINGULAR  ia-
des pelexando por un instrumento
os catro no escenario. 

Si, Iso é o que queriamos expresar :a
ambivalencia do singular,  do singular
como un por que.
E o seguinte espectáculo e Con-fusión  
Si, fusiona musicas estilos e xogamos
co que facemos, gústanos xogar cos tí-
tulos darlle un dobre sentido sempre e
ir a mis aló, iso en certa maneira crea
unha gañas de saber ou curiosidade no
público.

Vos levades xuntos 4 anos 2016 e o
2017 xa sodes premio do publico no
festiclown iso como se fai?

Iso fixémolo despois dun ano aforrando
e xuntando aos nosos primos. ... 

Ha ha ha ha, pois debedes de ter un
feixe de primos e primas?

Non, agora en serio somos amigos
desde 20 anos máis ou menos o que si
sorprende é que somos persoas con
personalidades totalmente distintas e
ao final complementámonos estupen-
damente.

A quen lle viu a idea de montar isto
os catro e formar  a compañía?

Pois foi unha vez que fomos de vaca-
cións os 4 no coche de alugamento,
pensamos en que poidamos artellar un
proxecto que non nos dera moito traballo,
algo así como realizar tres ou catro
concertos ao ano para facer cartos para
vacacións. E, como non quere a cousa
chegamos aquí. Cando nos demos de
conta isto era un proxecto moito máis
importante que un modo de financiar
as vacacións.

Que expectativas tendes en relación
co voso traballo desta tarde en Re-
dondela?

É un traballo que está funcionando moi
ben co publico, que o valora moi posi-
tivamente e a nosa ilusión é que poida
seguir así.

Que vos gusta mais o clown, o humor,
o teatro, a música.. ?

Uff, esa pregunta teremos que contestala
dentro dalgúns anos.. 

Hoxe vai estar o voso director Fran
Rei ?

Non, el xa sabe como actuamos, el xa
nos coñece pero ten plena confianza
en nós, e xa nos deixa ir sós.  Ás veces
e mellor que non veña porque somos
un pouco de improvisar.

Entón gústavos deixar algo para a
improvisación?

Segundo como o publico responda
tes unha marxe para ir tomando
unha ruta de feito temos partes de
interactuar cos espectadores  dei-
xando que ao final eles se involu-
cren, e para que realmente que
todos nos coñezamos como unha
gran familia, ao final do que se
trata é de pasar un rato agradable
divertido e buscar emocións, e que
mellor dende o humor, as risas que
nos fan volver a ser cativos e es-
quecer as preocupacións da vida
cotiá.

Se alguén quere contactar con vós
como pode facelo?

A través das nosa redes sociais ; Instagran
e facebook. Estamos cun proxecto de
facer algo de publicidade para penetrar
mellor nas capas da sociedade que
aínda non nos coñecen, pero aínda está
sen definir como vai ser.

Píscore, é unha compañía de
artistas que tiña programado
presentar en Redondela o seu
último traballo o pasado día tres,
lamentablemente pola
enfermidade dun deles tivo que
ser cancelado, pero nós uns días
antes tivemos a oportunidade e o
pracer de conversarmos con eles.

COMPAÑÍA DE ARTISTAS PÍSCORE
A ARTE DESDE GALICIA PARA O UNIVERSO

Peixes e mariscos 
da Ría de Vigo
Menú do día

R/ Isidoro Queimaliños, 41
Redondela - 986 401 194



Que é o que de verdade celebran
Miguel e Jesús?
M.Bueno: Pois un día máis vivos, un
día máis en liberdade, lembrando o
que tivemos que vivir e o que os socia-
listas conseguimos para esta vila durante
máis de trinta anos na alcaldía. Fa-
chendosos do noso traballo de recupe-
ración e enriquecemento do noso pobo.
Hai unha frase que di que resistir é
vencer, pero como non só abonda con
vencer, penso que despois de tantos
anos tamén convencemos.
Jesús Oficialdegui:Eu tamén comparto
cada una das palabras de Miguel, pero
antes de nada, quero comentar que para
min é un pracer poder falar para un
xornal galego, máis que nada, porque
a miña muller tamén é galega e durante
moitos anos ir a Galicia era coller aire
fresco. Alí un podía prescindir dos es-
coltas, illarse do terror e estar en liber-
dade, cousa que nesta terra durante
anos non foi posible por mor dos aten-
tados, atentados persoais e a presión
psicolóxica.
Afortunadamente, todo iso xa forma
parte do pasado e, por suposto, hai que
celebralo.

Ten un vítima que dar a grazas ao
seu verdugo?
M.Buen: Non. En todo caso tería que
estar agradecida á cidadanía en xeral,
sobre todos eses dirixentes aos que se
lle enche a boca con España, patria,
pois coa nosa resistencia vencemos á
ETA, non foi ninguén máis que os que
resistimos, os que non nos fomos de
aquí. Por iso non admito leccións de
ninguén.
Hai moita xente coma Sabater ou
mesmo Abascal e outros moitos que

falan dende a distancia, pero nós aquí
estivemos dando a cara, defendendo a
liberdade, defendendo que un terrorista
e todo o seu entorno non podía estar
por enriba do que os cidadáns votaban.
Nesta vila votouse que foramos nós
os que gobernaran e nós gobernamos
sen sectarismos, para todos, tamén
para os que nos acosaban, non só a
nós, tamén aos nosos fillos nas escolas
polo feito de que os seus pais eran so-
cialistas.
Polo tanto, coido que non lle debo
nada a E.T.A e ao seu entorno, e repito,
de leccións patrióticas ningunha.
J. Oficialdegui: Nós non quixemos
marchar, quixemos aguantar cun custo
moi importante. Persoalmente, chegou
un intre en que a miña muller non
aguantaba a presión e puxo sobre a
mesa a nosa vida familiar ou a política.
Non quedou outro camiño que exiliarnos
á Galicia durante cinco anos.
Un pode aguantar dianas nas paredes,
cócteles molotov na túa casa, no teu
coche, pero cando a túa familia non
pode con iso, un ten elixir, e eu elixín
Galicia, coa idea de volver.

Como foi iso? Conta.
Pois foi polo ano 1986, cando a miña
familia non aguantaba a presión que os
violentos e os que os apoiaban exerceron
sobre nós. Daquela, xunto coa miña
muller, decidimos exiliarnos a Santa
Uxía de Ribeira, o seu pobo, onde tra-
ballei na empresa privada e en Boiro
na administración pública, coma xefe
dos municipais.
Despois, no 1991, como prometera,
volvín á miña vila onde fun concelleiro
e membros das Juntas Generales de
Gipuzkoa.

Poderiamos dicir que a sociedade
vasca venceu ao terror?
M.Buen: Unha parte moi pequena.
Aínda que quede moi ben coma titular
xornalístico dicir que a sociedade vasca
venceu, durante moito tempo, cando
estes criminais cometían un atentado,
moi pouca xente nos xuntabamos. Uns
centos, no mellor dos casos.

Valeu, ou vale a mágoa todo o vivi-
do?
M.Buen: Claro que si. Cando un ten
unhas conviccións ten que defendelas,
sobre todo cando tes o respaldo maio-
ritario da poboación. O que queren é
que abandones, ese era o seu xeito.
Ao alcalde que eu substituín tentaron
acurralalo dende o minuto un.
J. Oficialdegui:Eu coido que si, estaba
totalmente convencido de que tiñamos
que estar.
Nesta mesma casa, a Casa do Pobo de
Errenteria, un feixe de xentuza fíxonos
saír por un corredor formado por eles
mesmos coa idea de bater no alcalde,
Jose Mari Gurrutxaga, con barras de
ferro. E ben que mallaron nel por todo
o pobo e ninguén moveu un dedo.

O medo moitas veces convírtenos
nuns covardes pero, lévanos á al-
gunha parte o rancor?

M.Buen: Todo isto é unha estratexia
para reescribir a historia. Eles eran os
que acosaban, eles eran os que mataban,
eles eran os que secuestraban pero nós,
eramos os represores e os fascistas.
Mais naquel momento eran eles os que
tentaban impoñer unha ditadura. A
través do medo tentaron impoñer os
seus postulados. Agora tamén o fan,
pero dende os cargos institucionais
onde están presentes. De cando en
cando aparcan o tema nacional para
poñer sobre a mesa algúns temas con
máis contido social, e curiosamente,
sempre atopan algún. No caso de Eus-
kadi, é Podemos.
Curiosamente, no parlamento Vasco,
EH Bildu leva firmado nesta lexislatura
preto de 170 iniciativas co Partido Po-
pular, como para contarllo a Nuñez
Feijoo, que non se informa de nada do
que pasou e do que pasa aquí, igual
que Cayetana Álvarez de Toledo.
Non podo con estes dirixentes que din
unhas barbaridades terribles cando o
partido socialista sempre estivo á beira
do PP neste asunto do terrorismo, sobre
todo aquí en Errenteria, onde mataron
a dous concelleiros do partido popular.
Como non apoialos? Como poden es-
quecerse de todas esas cousas? Como

[VIII] Outubro 2019

entrevista de Xoán Alonso

CASA DO POBO EN ERRENTERÍA.
Cando Agustín Goytisolo escribía, Paco Ibañez cantaba; “un xa non pode voltar cara
atrás porque a vida empúrranos cada adiante coma un ouveo interminable”, e eu
engadiría que a pesar das feridas, das bágoas e a dor, o fermoso da vida é poder
lembrar o que fomos e celebrar que aínda temos forzas para seguir en pé.
Nos derradeiros andares do ano 2019 tiven o pracer de botar unha parrafada con
dous membros do partido socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra, Miguel Ángel
Buen Lacambra, ex alcalde de Errenteria, e Jesús Oficialdegui, ex concelleiro, tamén,
da vila gipuzkoana de Errenteria.
Aquel día amañecía coas rúa molladas e unha resaca emocional propia dos excesos

“NON ADMITIMOS LECCIÓNS PATRIÓTICAS DE XENTE
COMO SABATER OU ABASCAL, QUE FALAN DESDE A
DISTANCIA, OS QUE QUEDAMOS AQUÍ FOMOS OS QUE
COA NOSA RESISTENCIA VENCEMOS A ETA”

DE ESQUERDA Á DEREITA: JESÚS OFICIALDEGUI, GRACIANO FERRERO, 
ADRIÁN SALVADOR E MIGUEL BUENO.

MIGUEL ÁNGEL BUENO LACAMBRA E JESÚS OFICIALDEGUI, PSE-EUSKADIKO EZKERRA- ERRENTERIA



teñen narices de insultar a Pedro Sánchez
por falar con EH-Bildu cando nas súas
listas hai xente que ven do mundo de
Eusko Alkartasuna, partido que ven do
PNV ou xente de Esquerda Unida?
J. Oficialdegui: Eu recoñezo que en
HB sempre houbo distintos niveis de
radicalismo, polo menos en Errenteria.
Eu ben me podía saudar con xente que
sabiamos de onde viñamos e a quen
votabamos, porque sabía que xamais
participarían nun atentado. Porén, había
outros que foron os que me queimaron
o coche ou dixeron onde vivía para
que me tiraran un cóctel molotov. Agora,
moitos quérenme saudar, manda cara-
llo!

Pensades que se tenta correr dema-
siado neste intento de normalización
da convivencia na sociedade vasca?
J. Oficialdegui: Eu sigo saudando á
mesma xente de antes. Non é a primeira
vez que me invitan a participar en foros
de recoñecemento das vítimas ou para
apoiar aos presos enfermos, pero sin-
ceramente, non podo. Despois do que
me fixeron a min, a miña familia, aos

meus amigos, cos terrorista nada que
falar. Aínda así estamos na difícil tarefa
de normalizar a situación política.

Entón, o achegamento de presos?
J. Oficialdegui: O que a lei permita,
pero que os asasinos, que xa non poden
revivir aos mortos, paguen o que fixeron
e punto.

Cambiando de espazo, como vedes
o futuro do goberno de España?
J. Oficialdegui: Seguro que chegamos,
e, se chegamos, Pedro Sánchez vai de-
mostrar a súa capacidade de chegar á
acordos coa xente que permitiu, des-
graciadamente, unhas novas eleccións
que fixeron que a extrema dereita du-
plicase a súa representación.
Tamén son dos que pensan que antes
de nos arrimar á dereita, vou co demo
ó inferno se fai falla.
M.Buen: A situación é moi complicada
para todos e se che digo a verdade, non
entendo case nada.
Podo case estar seguro que en ERC
non están dispostos a realizar una nova
declaración unilateral de independencia,
pero como as eleccións cataláns están

preto, non sei ben a súa postura cos
seus aliados da antiga CIU á espera da
decisión do tribunal supremo. Tribunal
que ten moi complicado rectificar a
súa sentencia.

E, como se soluciona a situación ca-
talá, tendo en conta o seu apoio nas
urnas?
M.Buen: Antes de nada, hai que lembrar
de onde ven esta fuxida cara adiante co
propósito de agochar a corrupción por
parte de Artur Mas do goberno Catalá.
Pois tendo moita máis presencia en Ca-
taluña, facendo máis visible o traballo
do estado en positivo. Que os cataláns
vexan ao estado coma un amigo.
J. Oficialdegui: Un estado federal.

Para rematar, volverá o PSE-EE a
gobernar en Errentería?
J. Oficialdegui: Despois de trinta anos
gobernando na nosa vila supoño que
moitas cousas foron trocando. Houbo
un cambio radical dentro do noso
partido, con todos os meus respectos
ao noso candidato, penso que non sou-
bemos chegar ao electorado. Fíxose
moito, pero seica esgotamos a nosa ca-

pacidade imaxinativa, por iso vexo moi
difícil volver á alcaldía, sobre todo,
tendo en conta que o noso aliado no
concello, o PNV, non logra pasar dos
tres concelleiros.
M.Buen: É ben sabido que na política
local un ten que estar preto dos cidadáns,
escoitalos. Ser moi serio e facilitar as
cousas.
Logo, cando se teñen que dar os pactos
entre partidos, tamén teñen influencia
as relacións persoais e de amizade entre
os distintos candidatos e os membros
dos partidos políticos.

Tan afastados están ideoloxicamente
Podemos e PSE-EE en Errenteria?
M.Buen: Non podemos esquecer que
Podemos nace para acabar co socialismo,
do mesmo xeito que o partido comunista,
pero co paso do tempo non foi posible.
En Euskadi vese que están máis na
órbita de HB que na nosa.

Moitas grazas Miguel Bueno e Jesús
Oficialdegui, agardo que a vosa teste-
muña e o voso valor sirvan para cons-
truír un futuro en liberdade e convi-
vencia.
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Denuncian a falta de medios no novo centro de
saúde de Pazos
PAZOS DE BORBÉN.

Fai apenas un mes que se inau-
gurou o novo centro de saud́e de
Pazos de Borbeń, e malia contar
cun centro de saud́e renovado as
carencias que padecen as usuarias e
usuarios continuán a ser notables. Á
escaseza de persoal e falta de material,
ca que inaugurou o novo centro,
suḿanselle as baixas e as vacaciońs
dos profesionais que non son cubertas
pola Conselleriá de Sanidade.

Despois de anuncios en prensa
e visitas expres do conselleiro, o

novo centro de saud́e de Pazos abriu
as suás portas este decembro despois
de 10 meses en obras. Unha insta-
lacioń sanitaria que xa se inaugurou
con prestaciońs insuficientes para a
poboacioń que debe atender.

Asi ́ produćense deficiencias e
atrasos na atencioń, xa que os pro-
fesionais vense na obriga de asumir
as consultas do persoal que falta,
incrementando o seu volume de tra-
ballo, ou simplemente eliminando
a atencioń sanitaria durante ese
periódo.

Isto provoca a necesidade de re-
alizar axustes nas axendas cos con-
seguintes trastornos para os pacientes,
que mesmo se ven obrigados a
acudir ao centro de saud́e en horarios
que non son os seus habituais ou a
facelo en maís de un diá. Iso ocorre,
por exemplo, con persoas en trata-
mento con Sintrom ou coas familias
que se ven obrigadas a desprazarse
ao PAC de Redondela para recibir
atencioń pediat́rica para as suás
crianzas os dias que en Pazos non
hai consulta.

Demandan inversións
urxentes no patrimonio que
se promove en Fitur
PAZOS DE BORBÉN.

A Agrupación de Electores Alternativa Veciñal,
AV, vai presentar unha moción para solicitarlle ao
concello de Pazos de Borbén inversións urxentes
nun rico patrimonio en estado de abandono case
absoluto. AV considera positivo que se promova na
feira de turismo FITUR o bosque atlántico e os xa-
cementos arqueolóxicos. “Levamos anos deman-
dando, sen éxito, que o concello invista para a posta
en valor dun patrimonio cun enorme potencial.
Agardemos que, por fin, o goberno local teña to-
mado conciencia da súa importancia”, apuntan. De-
nuncian que, a consecuencia do desinterese do go-
berno local, “a maioría dos petróglifos atópanse sen
sinalizar nin protexer, perdidos muitos deles nun
mar de eucaliptos ou toxos e totalmente expostos a
danos coma o dos lumes, paso de vehículos ou tra-
ballos forestais”. Danos que, sinalan, xa teñen su-
frido en reiteradas ocasións.

Pola contra, AV recoñece o interese e o esforzo
feito polo movemento veciñal, “todo o traballo que
se ten feito para a posta en valor do patrimonio ar-
queolóxico e do bosque atlántico foi veciñal”.
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REDONDELA.

Tras as últimas informacións verquidas
en diversos medios de comunicación,
sobre as intencións de ADIF da elimina-
ción da venda de billetes na estación de
A Portela (Redondela), dende ao Bloque
Nacionalista Galego, apostan polo man-
temento da venda de billetes na estación
da Portela.

Rexeitan frontalmente unha decisión
tomada con premeditación e aleivosía,
ao transmitir instrucións aos traballadores
e responsábeis das estacións afectadas,
de que non se facilitara ningún tipo de
información á veciñanza, para evitar cal-
quera intento de resposta social.

Os plans do Administrador de In-
fraestruturas Ferroviarias, van encami-
ñanadas ao desmantelamento dun medio
de transporte público, que na comarca
de Redondela ten futuro. Trátase dunha
liña rendíbel, posto que a media mensual
de expedición de billetes alcanza os

800 aos que habería que sumar os ad-
quiridos vía telemática ou no propio
tren. Denunciamos dende o BNG, os
pasos dados nos últimos anos dende o
goberno central, baixo instrución ema-
nadas polas directrices políticas tanto
do PP como do PSOE. A Xunta de
Feijóo renunciou a demandar as com-
petenzas en materia de transporte de
viaxeir@s, e a crear un verdadeiro Tren
de Cercanías para Galiza.

Consideran que as intencións dos dis-
tintos gobernos centrais, tanto do PP
como do PSOE, pretenden un desman-
telamento do servizo para unha posterior
privatización. Trátase así pois, dunha in-
fraestrutura rendíbel económica e so-
cialmente. Apostan por recuperar o papel
central de Redondela, no Tren de Proxi-
midade, no que as estacións de A Portela
e Chapela, e os apeadoiros de Picota,
Cesantes, deben desempeñar un papel
central no movemento de persoas, no

espazo urbano e periurbano máis poboado
de Galiza. Debemos conservar e mesmo
mellorar o referente que para concellos
da nosa bisbarra, e entorno máis próximo
exerce Redondela, no movemento de
persoas vía transporte férreo. Instan á al-
caldesa de Redondela, a manter xuntanzas
de primeiro nivel con responsábeis do
ministerio de Fomento, e responsábeis
de ADIF.

O BNG aposta polo mantemento da venda de billetes
na estación da Portela en Redondela

“ TRASPÁSASE NEGOCIO
A PLENO RENDEMENTO"

Calle General Rubín, 22 - Redondela
986 400 972 - 635 910 087

susoacova@hotmail.es

AO CARÓN
DO INSTITUTO



REDONDELA.

Co tradicional ob-
xectivo de dar saída a
novas formulacións e
promover os talentos
máis frescos do pano-
rama musical, a Aso-
ciacion Cultural Millo
Verde de Redondela
abre o luns 20 de Xa-
neiro o prazo de ins-
crición para o seu dé-
cimo terceiro concurso
de maquetas. A fecha
límite para a presentación dos traballos será o 1 de
Marzo e poderanse inscribir todos aqueles artistas de
calquera estilo que non teñan disco editado por un
contracto discográfico. As bases completas pódense
consultar na web www.milloverde.org ou nas redes
sociais do Festival Millo Verde.

Os membros da asociación escolleran un mínimo
de dous finalistas que acompañarán a outros artistas
invitados e diferentes actividades na final, que se ce-
lebrará o 4 de abril, como ven sendo costume, no
recinto da Feira do gando, onde pelexarán para gañarse
as votacións do público e así levarse o primeiro
premio de 500 euros e o dereito a actuar no escenario
principal do XIV Festival Alternativo Millo Verde en
Xuño deste ano.

A organización augura novos entretementos para
esta edición ante a posibilidade de utilizar tamén as
cercanas instalacións do skate park e a pista de balon-
cesto.

Ábrese o prazo de
inscripción para o XIII
Concurso de Maquetas
Millo Verde
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LOURIDO S/N

ASOCIACIÓN 
DE BOLOS 

REDONDELA.

O pasado mes de agosto, pechá-
base a pesquería da sardiña para o
xeito e o racú, que representa o dous
por cento do sector, por terse esgotado
a cota asignada para a mesma na
costa galega. Para manter a actividade
a flota artesanal, ao igual que ante-
riormente o cerco, víuse forzada a

mercar cota no sur da zona IX, com-
prendida entre Fisterra a Cádiz para
poder seguir faenando. 

Esta práctica imposta polas ad-
ministracións ás embarcacións tra-
dicionais, supuxo un enfrontamento
dentro do propio sector, entre aqueles
que si mercaron cota e os que optaron
por non entrar neste mercádeo, ou

simplemente non tiñan ca-
pacidade económica para po-
der facelo. “Estamos ante
unha medida que ademáis
de inxusta e moi perigosa
abre a porta a branquear a
privatización do mar” sinala
o responsábel local naciona-
lista, Anxo Lusquiños.

Pola súa banda a Conse-
llaría do Mar, tén habilitado
unha cota de 4 toneladas de
xouba para este primeiro tri-
mestre do ano 2020, o que
supón 1.000 kg menos que
no ano anterior. “Unha can-
tidade moi baixa para que
sexa rendible e que sen dúbida
vai volver a obrigar a estas
embarcacións a pasar por
caixa novamente”, denuncia.

Consideran dende o BNG,
que resulta moi pouco en-
tendible que se lle limite a
pesca da xouba a estas em-

barcacións na costa galega porque o
“stock” está mal e unha vez que se
merca a cota no golfo de Cádiz, xa
se lle permita facelo sen problema.
Recorda Anxo Lusquiños “que a
Consellería mediante a resolución
que publicou para aprobar o Plan de
xestión da xouba para o 2020, só
contempla que estas embarcacións
poidan pescar durante seis meses ao
ano”.

“Todo esta senrazón incide ne-
gativamente nun sector estratéxico
en Redondela, como o da pesca de
baixura, que ano tras ano vai perdendo
peso. O número de embarcacións
diminuíu dun modo alarmante, mes-
mo poñendo en perigo a supervi-
vencia desta actividade tan vencellada
o noso concello, denuncia o respon-
sábel do BNG. 

Considera Anxo Lusquiños, to-
talmente inaceptable e inmoral que
se teña que pagar para poder pescar,
apostando por defender dende a
Xunta o dereito universal a poder
faenar de xeito sostíbel, indepen-
dentemente da capacidade económica
dos mariñeiros. “A única vía posible
para garantir o futuro da flota, pasa
por un cambio do goberno galego,
dende onde traballaremos para deixala
ao marxe do sistema de cotas”,
remata na súa nota.

Embarcacións redondeláns vense forzadas a
mercar cota de xouba en Cádiz para manter a
actividade



Xaneiro 2020 [XIII]

o morrazo

Avenida José Costa Alonso, 96 Moaña

Restaurante
Marusia
Restaurante
Marusia

RAMÓN 
CABANILLAS,
105
MOAÑA

986 31 56 25

CANGAS.

Catorce dos concellos ad-
heridos ao Plan Revitaliza ve-
ñen de solicitar axudas á De-
putación para contratar quince
mestres e mestras compos-
teiras que se fagan cargo dos
centros de compostaxe e do
control dos composteiros in-
dividuais repartidos nos mu-
nicipios. Segundo explica o
vicepresidente César Mos-
quera, as subvencións, que se
concederán unha vez super-
visadas as solicitudes polo
persoal técnico provincial,
permitirán consolidar a com-
postaxe na provincia dunha
maneira tecnificada e profe-
sional e axudar así aos con-
cellos a cumplir os obxectivos
de xestión de lixo marcados
pola Unión Europea.

Os concellos interesados
en dispor de persoal propio
para levar adiante o seu plan
de compostaxe foron Vilaboa
(que solicita dúas prazas), A
Guarda, Illa de Arousa, As
Neves, Bueu, Cangas, Gon-
domar, Mancomunidade do
Morrazo, Mondariz, O Grove,
Poio, Ponte Caldelas, Tui, e
Valga (que solicitan subven-
ción para unha praza).

Segundo lembra o vice-
presidente César Mosquera,
a Xunta de Goberno aprobou
o pasado ano unha partida
para facer fronte ao custe.
Así, tendo en conta as 15
mestras e mestres compos-
teiras que se incorporarían, a
achega da Deputación no ano
2020 (10 meses e 0 100% da
subvención) sería de

359.716,50 euros, no 2021 o
50% (179.858,25 euros) e de
107.914,95 no 2022 (30%),
facendo un total de 647.489,70
euros nos tres anos.

Trátase da segunda vez
que a Deputación facilita a
contratación de persoal aos
concellos adheridos ao plan
de compostaxe provincial,
tendo outorgado na primeira
convocatoria axudas para a
contratación de trece postos
técnicos. A previsión é que
as quince novas prazas se
cubran con persoal preparado
en compostaxe, chamando
en primeiro lugar ás persoas
que forman parte da vixente
bolsa de emprego mais, si-
multáneamente, acábase de
abrir un novo proceso se-
lectivo por parte da Depu-

tación para crear outra nova
bolsa que dea satisfacción
ás necesidades. 

Co fin de formar unha
nova bolsa de emprego des-
tinada ao nomeamento inte-
rino por programa de mestras
e mestres composteiros nos
concellos, o Boletín Oficial
da provincia publica hoxe as
bases para o proceso selectivo.
A presentación de solicitudes
para participar na convoca-
toria finaliza o vindeiro 29
de xaneiro (10 días hábiles a
partires do día seguinte á pu-
blicación). A selección das
candidatas e os candidatos
desenvolverase en dúas fases
a través dun sistema libre de
concurso-oposición e na que
na primeira fase haberá tres
exercicios.

Os ‘concellos revitaliza’ piden á Deputación
axudas para contratar quince mestras e mestres

talleres



Masada é un xacemento arqueo-
lóxico que comprende os restos

de varios palacios e fortificacións que
se localizan no cume amesetado dunha
montaña illada na rexión oriental do
deserto de Xudea, próxima á costa sur
occidental do mar Morto, e dentro dos
límites do Concello Rexional de Tamar,
no Distrito Meridional de Israel, a uns
5 km da costa sur occidental do mar
Morto e fronte á antiga península de
Lisán, próxima por tanto á fronteira
con Xordania.

Masada é coñecida pola súa desta-
cada importancia nos compases finais
da primeira guerra xudeo-romana, tamén
coñecida como a “Gran Revolta Xu-
día”.

Antes do comezo do asedio de Xe-
rusalén un dos grupos de Zelotes, co-
mandados por Eleazar ben Yair, fuxiu
ou foi expulsado de Xerusalén e refu-
xiouse en Masada, onde os sicarios es-
taban ben establecidos facía case catro
anos, este foi o último refuxio Zelote.

Os zelotes foron a facción máis
radical do xudaísmo da súa época,
enfrontándose frecuentemente a outros
grupos como os fariseos ou saduceos,
a quen acusaba de ter "celo polo di-

ñeiro". O vocábulo zelote pasou a ser
sinónimo en varios idiomas de intran-
sixencia ou radicalismo militante.

Algúns historiadores considéranos
como un dos primeiros grupos terro-
ristas da historia xa que utilizaban o
homicidio de civís que ao seu entender
colaboraban co goberno romano, para
disuadir a outros de facer o mesmo.
Dentro do movemento Zelote, unha
facción radicalizada coñecida como
os sicarios, distinguiuse pola súa par-
ticular virulencia e sectarismo.

Judas o Galileo é mencionado como
un dos seus líderes máis relevantes e
lembrado polas súas accións na época
do primeiro censo en Judea, tal como
figura en Feitos 5:37. No Novo Tes-
tamento é coñecido o capítulo na que
a liberdade de Barrabás, quen podería
ser un líder Zelote preso, é preferida
por un xentío á de Jesús de Nazaret,
testemuñando a popularidade do de-
vandito movemento na súa época.

Desde a primavera do 70 d. C. en
que Vespasiano encargou a conquista
de Xerusalén ao seu fillo Tito, ninguén
puido saír xa desta cidade, Xerusalén
caeu en agosto do 70 d. C. e a guerra
deuse por rematada co “triunfo” cele-

brado por Tito e Vespasiano en Roma
ao ano seguinte, pero quedaban en
mans de rebeldes algunhas fortalezas
e soamente un bastión resistiu ata o
ano 73, a fortaleza de Masada.

Despois da morte de Herodes, Ma-
sada serviu como guarnición dos le-
xionarios. Estes foron expulsados por
Ménahem, xefe da revolta, e un grupo
de xudeus fanáticos que se apoderaron
da cidadela ao principio da rebelión do

ano 66 d. C. Despois da caída de Xeru-
salén uníronselle uns poucos patriotas
sobreviventes da capital que escaparan
de que lles fixesen prisioneiros. Despois
de percorrer un longo e duro camiño a
través da desértica terra xudía, conti-
nuaban, obstinados, a súa batalla cara á
liberdade. Tendo a Masada como punto
de partida acosaron aos romanos durante
dous anos.

No ano 72 de nosa era, Flavio
Silva, o gobernador romano, decidiu
esmagar este bastión de resistencia.
Dirixiuse a Masada coa Décima lexión,
as súas tropas auxiliares e miles de
prisioneiros de guerra que carrexaban
auga, madeira e provisións a través
da árida meseta. Os xudeus Zelotes,
ao mando de Eleazar Ben Yair, prepa-
ráronse para a defensa da roca utili-
zando as fortificacións, tanto as naturais

“MASADA E O SUICIDIO DOS SICARIOS”
Hoxe imos coñecer un feito arrepiante, pero cheo de valentía. Imos falar dos
Sicarios Zelotes, último bastión rebelde xudeu opositor ao Imperio Romano e
asentado en Masada, na fronteira con Xordania. 960 homes, mulleres, nenos e
nenas que propiciaron un suicidio colectivo para non ser reféns e escravos dos
fillos de Romulo e Remo.

OS SITIOS MÁIS CURIOSOS DO MUNDO (XXIII) POR G. FIGUEIREDO
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como as feitas por eles, e racionando
as súas provisións nos almacéns e cis-
ternas.

O testemuño máis impresionante
do valor dos asediados constitúeno os
restos dos campamentos romanos e
as construcións para o asedio que ro-
dean Masada. E tamén son mostra de
que os romanos se deron perfecta
conta das dificultades que lles espe-
raban ao tentar apoderarse da fortaleza
coas seus 960 sicarios zelotes.

Flavio sabía que non bastaba cun
asedio para que se rendesen, xa que
sabía que posuían cantidade conside-
rable de auga e provisións. Así que
render a este último reduto de puñado
de rebeldes desafiando a todo o imperio
romano, por asedio, costaría moito. É
por todas estas razóns polas que o xe-
neral romano tiña planeado desde o
principio un asalto á fortaleza.

Despois de case sete meses de ase-
dio aos Zelotes, os romanos arroxaron
teas acesas que prenderon lume aos
valos de madeira construídas polos
sicarios para tapar a fenda que abriran
as lexións. Repentinamente a dirección

do vento cambiou e empezou a soar
desde o norte, dirixindo as chamas
cara aos romanos. Entón, como por
mandato divino, o vento volveu cam-
biar de dirección e as lapas foron lan-
zadas cara ao interior. Os romanos to-
maron este fenómeno por obra dos
deuses, que viñeran na súa axuda.

Este foi o principio do remate.
Aquela noite, na cima de Masada,
Eleazar Ben Fair deuse conta da súa
apurada situación. A parede de defensa
fora destruída polo lume. Os romanos
aniquilaríanos á mañá seguinte. Non
había esperanza de socorro nin de fu-
xida. Esa mesma noite Eleazar ben
Yair pronunciou un discurso co que
persuadiu aos defensores de Masada
de que o mellor “era quitarse a vida
para aforrarse o oprobio de verse hu-
millados polos romanos”. Postos todos
de acordo, queimaron as súas posesións
e víveres, aínda que respectando unha
parte para deixar claro que non morrían
por falta de abastecemento. Logo,
posto que a lei xudía prohibe o suicidio,
cada home encargouse de dar morte á
súa esposa e fillos. A seguir, sortearon

dez homes que deron morte ao resto
e, por último, un deles matou aos
outros nove antes deste suicidarse.
Cando ao día seguinte os romanos
entraron en Masada atopáronse cunha
montaña de máis de 950 cadáveres e
só sete sobreviventes: dúas anciás e
cinco nenos que se esconderon e que
contaron o que ocorrera no cume de
Masada durante o asedio.

Polo tanto, os defensores de Ma-
sada, e como testemuñou Flavio Josefo,
déronse morte pola súa propia man
para realizar o maior suicidio colectivo

coñecido na historia. Na actualidade,
Masada é un importante destino ar-
queoturístico, á vez que posúe unha
gran carga simbólica para o naciona-
lismo xudeu, como un dos postremeiros
episodios de afirmación e resistencia
nacional antes da definitiva diáspora.
A fortaleza de Masada e a súa contorna
foron declarados Parque Nacional de
Israel en 1966, formando parte da Re-
serva Natural do Deserto de Judea
desde 1983, e do Patrimonio da Hu-
manidade da Unesco desde o ano
2001.
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entrevista de Tino Lago

Comecemos falando de emocións en
positivo. Creo que non me equivoco
se afirmo que debes de estar moi or-
gulloso porque unha compañeira mi-
litante de Esquerda Unida, falo de
Yolanda Díaz, sexa ministra no goberno
do estado. Cales son os teus sentimentos
ao respecto?, e cales as túas expectativas
sobre o seu traballo?

Estou enormemente orgulloso efecti-
vamente, non só porque Yolanda sexa

unha significada militante de Esquerda
Unida, senón porque é tamén a miña
amiga. Eu son moi amigo do seu pai
Suso, e Yolanda, cando era nena, estivo
moitas veces no meu colo, e confeso
que é unha moza á que lle teño moito
cariño. Como a coñezo ben, sei que se
ten á oportunidade vai facer un gran
traballo.

Iso que dis de “ se ten a oportuni-
dade” é ao meu xuízo a chave. Ti

cres que o que se denomina en forma
de eufemismo, os mercados, que en
realidade son as oligarquías finan-
ceiras, deixan marxe ao poder polí-
tico, malia que sexa pequena, para

poder facer políticas que poidan
chocar contra os seus intereses? 

É que se non existise esa marxe te-
riamos que marchar todos para a
casa. Eu quero pensar que si. Segu-

Hai xa sete anos, os camiños da vida propiciaron que a andaina da Peneira e a miña
se cruzaran e acabaran converténdose nunha soa. Neste tempo puiden coincidir co
mellor e co peor da condición humana, enriquecerme persoalmente do
coñecemento de persoas de corazón nobre que dan o mellor de si mesmos en prol
do ben común, e sufrir en primeira persoa o cancro que ven padecendo Galicia desde
a noite dos tempos: o Nepotismo, que bipolariza á sociedade en amigos, para os que
hai todo, e inimigos para os que só hai desprezo. Xestionar un humilde medio de
comunicación totalmente afastado dos circuítos do poder é terriblemente difícil e,
cando a miña etapa aquí chegue ao seu final, e teña que deixar paso á xeración
posterior, teño a certeza de que estarei aliviado de poder descansar de ter que
batallar contra xigantes, un día si e outro tamén, pero non me cabe dúbida de que
botarei de menos unha enormidade o pracer inmenso, como o máis inmenso dos
océanos, que supón para min conversar con persoas boas, xenerosas, intelixentes,
amables e tolerantes como Xosé Manuel Pazos. Velaí vai o que deu de si a nosa
conversa.

“NESTE MANDATO TEMOS QUE APROBAR O PXOM E
CONSEGUIR QUE TODO O CONCELLO TEÑA ACCESO
AO ABASTECEMENTO E AO SANEAMENTO”

XOSE MANUEL PAZOS, ALCALDE DE CANGAS
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entrevista

ramente non poida facer todo o que
ela quere, pero confío en que unha
parte importante, si.

Eu a verdade son un tanto escéptico
de que exista esa marxe, pero nunha
conversa cun filósofo amigo meu,
deume un argumento convincente:”
cando a dereita cavernícola tratou
de impedir cunha virulencia case
bélica a formación deste goberno, é
que si lles poden facer dano de ver-
dade” 

Eu Tino, coincido coa opinión do teu
amigo.

Como ves as inminentes eleccións
autonómicas?

Eu creo que a posibilidade de formar
un goberno alternativo en Galicia está
máis preto ca nunca. As barbaridades
cometidas polo goberno Feijoo, a ca-
tastrófica xestión que fai dos pilares
básicos da sociedade do benestar, a sa-
nidade e a educación, propiciaron un
clima de cansazo con este goberno e un
desexo maioritario de cambio, porque
este é un goberno nocivo para Galicia.
Agardo que a esquerda de este país sai-
bamos estar á altura. Eu, estou conven-
cido de que haberá un goberno tripartito
alternativo a Feijoo.

O estado calamitoso da sanidade ga-
lega, en Cangas sufrídelo especial-
mente, verdade?

Abofé que si. Sufrimos tanto a falta de
especialistas como a falta de infraes-
truturas. En Cangas temos un centro de

saúde só, hai anos puxemos un terreo a
dispor da consellería para construír
outro para O Hío e Aldán, e por desgraza
o terreo está a monte. É que ademais
levamos durante anos esixindo un CAR(
centro de alta resolución) para atender
as inmensas necesidades da comarca
do Morrazo e non dan concretado nada

Cangas ten 26.500 habitantes, e só
ten un centro de saúde para atende-
los?

Si, é dous consultorios moi pequenos
un en O Hio e outro en Aldán, pero se
hai que atender unha urxencia ou se
pola tarde calquera veciño de Darbo,
Coiro Hío ou Aldán precisa axuda mé-
dica non lle queda outra que baixar a
Cangas.

Seica lle ides mudar o nome ao Cen-
tro de Saúde?

É unha proposta que parte de colectivos
sociais que piden que lle poñamos o
nome de Pepe Pereiro Francés, un home
que morreu novo, con 64 anos, era de
Porriño estivo moitos anos en Cangas.
Era un activista cultural sobresaínte, un
pediatra marabilloso e sobre todo unha
persoa inmensamente humana. Deixou
unha profunda pegada en Cangas e eu
acollo a proposta con todo o meu entu-
siasmo e todos os grupos políticos ta-
mén.

En serio?, todos os grupos políti-
cos?

O PP dixo que o ía pensar, pero eu su-
poño que acabarán aceptándoo.

A disposición sociolóxica do concello
de Cangas sitúao como un dos que
está máis á esquerda de todo o país
galego; 14 concelleir@s de esquerdas
fronte a 7 de dereitas, porén, no go-
berno só estades 8, 4 de ACE e 4 do
PSOE. Esa situación aritmética tan
óptima,  desde unha perspectiva do
pensamento de esquerdas, estase
aproveitando á hora de plasmar me-
didas que poidan supor melloras
para as maiorías sociais?

Efectivamente, si. Hai moitas propostas
que son apoiadas polos 14,pero a min
quédame moita mágoa de que eses 14
non fósemos capaces de conformar un
goberno a catro, que foi a miña aposta
desde o principio. De calquera maneira
pódense facer moitas cousas, porque a
maioría do Concello é claramente de
esquerdas, a máis importante da historia
de Cangas, pero costaría menos se todos
os grupos estivesen dentro.

Como valoras a colaboración insti-
tucional do BNG e de Avante?

É variable. Hai veces que parece que
un está máis cerca de nós e hai ocasións
que son os outros.

Xa tes salario?
Si, pero estiven un mes sen el e non me
aprobaron os salarios dos Concelleiros.
Fíxate no mes de xuño e xullo só esti-
vemos traballando dúas persoas; eu que
tiven que recorrer ao salario da consellería
de educación e Mariano Abalo que é
xubilado.

A dereita e a ultradereita arranxan
sempre, en calquera contexto sen
excepción, o seu choio en 5 minutos,
o partido popular non ten ningún
problema en asumir calquera pro-
posta da ultradereita por extremista
que sexa, e as forzas de esquerda
sempre estades en disquisicións me-
tafísicas cainitas, non hai posibilidade
de reconducir as relacións en Cangas
e meter a todos no goberno?

Efectivamente é así como dis. Eu creo
que fixen todo o que puiden, de feito
ao BNG ofrecinlle todo o que era tec-
nicamente posible e finalmente escu-
dáronse nunha petición de desculpas
un tanto estraña que, segundo eles,
debera ter feito eu, e no caso de Avante
eu creo que desde o principio estiveron
no NON. Eu entendo que o seu obxectivo
nestas eleccións era o sorpasso e ao
telo conseguido xurdiu unha especie de
resentimento que, ao meu xuízo, non
deron superado.

Avante quere a reprobación túa e
de Mariano Abalo, como é iso?

Isto nace dunha proposta do PP para le-
galizar núcleos costeiros xa existentes,
fallaron en contra e tiñamos que pór
unha reclamación no tribunal superior,
aprobouse pola pero finalmente non se
puxo. Eu non me enterei de que non se
puxera e agora acúsannos a min e a
Mariano de que estivemos ocultando
esa información

E é verdade, ocultastes consciente-

“Somos unha xoiería diferente, deseñamos emocións. Se queres regalar,
amor, afecto, amizade, nostalxia ou solidariedade. Visítanos”



mente esa circunstancia?
Non, desde logo que non.

O PP quéixase de que obrigades a
gastar cartos nun notario cando al-
guén quere facer unha edificación,
mentres que antes abondaba cun
mero trámite administrativo, que
tes que dicir ao respecto?

Eu sigo asinando ese tipo de trámites,
e se é legalmente posible facelos sen ir
ao notario retíroo de contado, abofé
que si. Eu non teño o menor interese
en gravar con gastos innecesarios á
veciñanza do meu pobo, todo o con-
trario
Os populares tamén manifestan o seu
malestar por unha especie de retirada
con nocturnidade e aleivosía que su-
postamente fixestes dalgún tipo de ma-
terial de formación para cursos de frío
que seica levastes a Bueu, como é iso?
Iso é delirante, alí hai un material de
milleiros de euros, mesmo algún em-
paquetado, que levaba máis de 10 anos
almacenado en Ojea. Nós estabamos
utilizando outra nave para gardar ve-
hículos en uso. A esa nave afundíuselle
parte do tellado e era algo moi perigoso,
polo tanto decidimos intercambiar o
material, porque non é o mesmo que

caia unha tella nunha cámara de frío
que leva 10 anos sen utilizarse que que
caia por exemplo nunha varredora que
utilizamos todos os días. Non levamos
nada para Bueu, foi unha empresa de
Bueu a que levou a chatarra, o material
inservible.

Como vai o tema do conflito coa
empresa de augas?

Houbo algún avance, pero é un tema
moi difícil solucionar un problema que
ven dado por un contrato asinado a 25
anos.

Remunicipalizar?
É a nosa idea, pero como che dixen o
contrato a 25 anos que asinou o PP,
faino moi complicado, pero polo menos
a empresa ten que aceptar os prezos
que puxemos nós, non as que aprobou
o PP e realizar os investimentos aos
que se comprometeu.

E o imprescindible PXOM para
cando?

Eu estou convencido de que ten que
aprobarse nestes catro anos. Coa dis-
posición aritmética que ten a corporación
municipal 7 persoas de dereitas fronte
a 14 de esquerdas ten que aprobarse
neste mandato si ou si. Agora mesmo
estamos ultimando o borrador, hai que
levalo aos colectivos veciñais e eu son
partidario de ir xa á aprobación inicial.

Cando é “xa”?
Este ano. 

Xa para irmos rematando, neste o
teu segundo mandato tes algún pro-
xecto que che faga especial ilusión
que nos poidas adiantar?

O noso proxecto máis ambicioso é que
todo o Concello teña acceso aos servizos
básicos de abastecemento e saneamento.
Aprobar o PXOM é tamén imprescin-
dible para o noso pobo, e desde logo a
atención ás persoas máis vulnerables,

para un goberno de profunda sensibili-
dade social como o noso, é tamén un
dos eixos da nosa acción política. E
logo tamén temos a ilusión de converter
toda a zona que rodea ao Concello
nunha gran praza pública peonil, alén
de desenvolver o proxecto de Masso.
Non podemos permitir que Masso se
siga a deteriorar e para iso hai que
aprobar o PXOM claro.

Por certo, falando do espazo que
rodea ao Concello, explícanos a fi-
nalidade do macro paso de peóns?

A súa filosofía é unir o Concello, con
moita máis facilidade que un paso de
peóns normal, coa praza da Palma.

Remato Pazos, como sempre foi un
pracer falar contigo e quixera acabar
cunha última cuestión: En Galicia
existen catro espazos políticos, pero
en Cangas hai 5 porque o voso está
segmentado en dúas partes ACE e
AVANTE, cando ides solucionar esa
anomalía?

Non o sei Tino, a verdade é que non
podo responder a iso.

Pero ti queres solucionalo?
Si, claro que quero, para min sería
unha satisfacción enorme que AVANTE
entrase no goberno e moito maior aínda
se presentásemos unha candidatura
conxunta pero eu non podo asumir
unha forma de funcionamento aparti-
daria porque eu son militante dun
partido político e non podo desposuír
aos meus compañeiros e compañeiras
da súa capacidade de decisión. Fíxate
o interese que podo ter no posto que
xa che anticipo que eu non me vou
volver presentar,. eu dixen dous man-
datos e vouno cumprir.

Esa é unha decisión definitiva?
Si.

Moitas grazas Pazos.
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Servicios Sociais
crea "Cangas pola
igualdade dende a
diferencia" 
CANGAS.

A concellería de Servizos Sociais,
Igualdade, Feminismo e Sanidade ve-
ñen de crear o proxecto “Educando
en Valores” que se basea en que os li-
bros e material que nos poidan ofrecer
un aprendizaxe en valores sexan si-
nalados cun “punto lila” para que,
tanto familia como entorno, poidamos
coñecer de antemán que o libro que
estamos a retirar en préstamo, de cal-
quera das bibliotecas dos centros edu-
cativos de Cangas ou das Bibliotecas
Municipais, é unha ferramenta que
nos vai proporcionar unha educación
e formación en valores.

Creamos este proxecto, como fe-
rramenta de axuda á familia e o entorno
e como apoio á Comunidade Educativa
coa finalidade de divulgar material
“coeducativo” e promover que a se-
lección de libros e material respondan
a criterios de respeto e a empatía ne-
cesaria cara a diversidade, igualdade
e non discriminación inherente a na-
tureza humana.

Estes exemplares xa se poden con-
sultar nas Bibliotecas Municipais e
nos Centros Educativos IES Rodeira,
CEIP do Hío e CEIP A Rúa. O obxec-
tivo do Concello é que se incorporen
o resto de centros educativos pouco a
pouco para que todos os nenos teñan
as mesmas oportunidades de educarse
en valores, igualdade de dereitos,
oportunidades e resultados.
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As reportaxes de G. Figueiredo (XXVI)

Luis Pando Rivero naceu en Asturias
en 1896 no seo dunha familia aco-

modada. O seu pai, Adolfo Pando Valle,
era farmacéutico e primo do fundador
do Gaiteiro, Obdulio Fernández Pando.
Adolfo tamén foi o último alcalde que
tivo Villaviciosa, en Asturias, no século
XIX. Os irmáns do rexedor tamén ocu-
paron cargos importantes, pois José fun-
dou o Colexio de Médicos de España e
Jesús foi o primeiro director da Cruz
Vermella Española.

Luis tiña 19 irmáns máis, pero dous
morreron ao nacer. Destes 18 descen-
dentes de Adolfo Pando, 8 eran homes.
Todos estudaron en Santiago de Com-
postela e relacionáronse con xente ben
situada. Luís Pando Rivero foi o único
que casou cunha muller de condición
humilde coa que tivo tres fillas. Dirixiu
a revista Univerdidad en Santiago de
Compostela e, ao concluír os seus es-
tudos universitarios, foise a México.
Neste país tiña familia por parte do
seu pai, alí traballou na Cámara de Co-

mercio española como asesor xurídico
e uns catro anos despois regresou cara
España. En 1931 afincouse en Vila-
garcía, conseguiu unha praza de ma-
xistrado na vila. O seu nomeamento
foi mal recibido dende o inicio pola
dereita conservadora da vila, mesmo
organizaran en 1931 un mitin na súa
contra. Daquela Vilagarcía era o foco
principal da Falanxe galega. Foi ce-
sado en agosto de 1931, pero volveu
ser nomeado xuíz municipal en decem-
bro de 1932, cargo que ocupou durante
4 anos máis. Desde entón Luis estaba
"no punto de vista da Falanxe desde o
primeiro momento", e, estalou a Gue-
rra Civil no ano 1936. Foi chamado a
cumprir ordes militares, pero presentou
a súa dimisión e evitou escaparse.
Aguantou un mes ata que o detiveron
en decembro de 1936. Foi levado
xunto con outros sete veciños arousáns
ao campo de concentración da Illa de
San Simón e posteriormente fusilado
na Caeira un fatídico 4 de decembro

cando tiña 40 anos.
A historia familiar reconstruíuna

Luís Silva Pando, en outubro de
2017, cando contaba con 70 anos.
Este neto do xuíz Luis Pando e fillo
dunha destas tres nenas contou, nun
acto polo que foi nomeado fillo pre-
dilecto da vila pontevedresa de Vila-
garcía de Arousa: "montáronlle unha
comedia de xuízo" e metérono no pe-
nal da illa de San Simón, do que saíu
para ser executado. "Tiña tres fillas
pequenas ás que a súa nai non podía
alimentar e fóronse internas con dúas
tías que eran monxas". O xuíz Pando
"deixou moi bo recordo", pero cada
vez que alguén lle mencionaba ante

unha das fillas esta remataba cun ata-
que de ansiedade no hospital. Agora
morréronse as tres e os intentos por
recoñecer a súa memoria arrefiaron.
As "barbaridades" que cometían os
partidarios falanxistas contra colec-
tivos como a UXT ou o PSOE eran
ben sabidas na vila e "Chegou o xuíz
Pando e quixo poñer orde”. Parece
ser que era unha persoa querida, res-
pectada e apreciada".

Con esta iniciativa para a Recu-
peración da Memoria Histórica de Vi-
lagarcía e do concello da vila inten-
touse reparar a súa memoria e a da
súa familia. Ao acto acudiu o alcalde
de Villaviciosa, Alejandro Vega, quen
considera importante recoñecer a fi-
gura deste veciño e grazas, sobre
todo, á ARMH de Vilagarcía. Conta-
ron, ademais, co apoio do xuíz Bal-
tasar Garzón. O recoñecemento pe-
chouse ao poñerlle o seu nome a unha
rúa da vila.

Outro fillo, irmán, marido e pai
máis asasinado pola barbarie
franquista. Tres nenas orfas e
unha muller viúva que non foi ca-
paz de dar sustento a súas peque-
chas por mor dun asasinato que
non tiña que ter acontecido. Home
que quen o coñeceu descríbeno
como un "exemplo de bondade e
honestidade" co que acabaron as
tropas franquistas na mañá do 4
de decembro de 1936.

“O ASASINATO DO XUÍZ LUIS PANDO”
Hoxe imos falar de Luis Pando Rivero. Xuíz durante catro anos de Vilagarcía
de Arousa. Home de mentalidade aberta e progresista, que estaba no
punto de mira da Falanxe desde o comezo do seu labor como maxistrado
por intentar parar as barbaridades que cometían os falanxistas contra os
membros da UXT e do PSOE durante a Segunda República. Motivo polo que
foi asasinado por fusilamento cando contaba con 40 anos co estalido da
Guerra Civil propiciada por Franco no 1936, deixando unha muller viúva e
tres fillas orfas.

FONTE FOTO: NOMES E VOCES. 
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HORIZONTAIS:
A- CONCELLO DO CONDADO-VOGAL.
B- XOGUETE CUNHA OU VARIAS ESFERAS CON

BOLIÑAS DENTRO QUE PRODUCEN SONS E
ENTRETEÑEN AOS CATIVOS-PRODUCTO DE
COSMÉTICA XELATINOSA.

C- 50-DOUTOR DA RELIXIÓN MUSULMÁ-NOME DE
MULLER.

D- POSTO RELEVANTE-LETRA DE PLURAL-NOME DE
LETRA QUE REPRESENTA A UN SON PALATAL.

E- DO REVÉS O CONTRARIO DO DÍA-RÍO DE SUÍZA.
F -ENTRE O NOVE E O ONCE-LEI REGULADORA DAS

BASES DO RÉXIME LOCAL-GRABACIÓN MOI LONGA
PARA SER UN DISCO SINXELO PERO MOI CURTA
PARA SER UN ÁLBUM.

G- NOME DE MULLER-POLÍTICO DO BRASIL-
PREPOSICIÓN.

H- PRODUCIR ENFADO A ALGUÉN-PRIMEIRA VOGAL.
I- LAZO QUE SE FAI CUN OU VARIOS OBXECTOS

FLEXIBLES-PARROQUIA DA CAÑIZA-OFICINA DE
ATENCIÓN AO DEPORTISTA.

K- UTILIZAR-ANFIBIO-OUTRO ANFIBIO

VERTICAIS:
1- CONCELLO DA LOURIÑA-SEN ROUPA.
2- ANTIGO MODELO DE CITROEN MOI POPULAR NOS

ANOS OITENTA-ASOCIACIÓNS DE CARÁCTER
CULTURAL.

3- PARROQUIA DO CONCELLO DE PONTEVEDRA-
PRIMEIRA VOGAL.

4- A XENTE COMÚN-PROPIEDADE DA LUZ DE
PRODUCIR DETERMINADAS IMPRESIÓNS NA
VISTA.

5- POÑER DE XEONLLOS.
6- MICROSCÓPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN-

COR RUBIA NO ROSTRO POR MOR DA VERGONZA.
7- ESTABAS-PRENDA DE ROUPA.
8- SEGUNDA NOTA MUSICAL-TIRA DE CARNE

SITUADA AO LONGO DO LOMBO DO PORCO.
9- CONSOANTE-RELATIVA AO REI-PRIMEIRA VOGAL-

LETRA DE PLURAL.
10- RAPIDAMENTE-PARTE DIANTEIRA DUNHA

EMBARCACIÓN.
11- VAGO, IMPRECISO-PARTIDO FUNDADO POR

VARIOS MINISTROS FRANQUISTAS.
12- O QUE SE DI PARA SAUDAR A ALGUÉN-BARRIO DA

PARROQUIA DE MORGADÁNS EN GONDOMAR

o encrucillado de Khan Deán

 1     2     3     4      5     6     7     8     9    10   11    12

SOLUCIÓNS:
HORIZONTAIS A-SALVATERRA-O.B-AXOUXERE-XEL.C-L-ULEMA-RITA.D-CARGO-S-EÑE.E-ETION-AAR.F-DEZ-LRBRL-EP.G-ANA-LULA-
POR.H-ENCABUXAR-A.I-NO-OROSO-OAD.K-USAR-RA-SAPO     VERTICAIS1-SALCEDA-NU.2-AX-ATENEOS.3-LOURIZÁN-A.4-VULGO-
COR.5-AXEONLLAR.6-TEM-RUBOR.7-ERAS-BLUSA.8-RE-RAXO.9-R-REAL-A-S.10-AXIÑA-PROA.11-ETEREO-AP.12-OLA-PRADO

BUEU.

Félix Juncal, alcalde de Bueu,
reuniuse co Delegado Territorial
da Xunta en Pontevedra, José
Manuel Cores, con motivo do
inicio do período de licitación
para a presentación de ofertas
por parte das empresas de cara
á mellora da seguridade vial
que se vai levar a cabo no Tramo
de Concentración de Accidentes
(TCA) na PO-551. O rexedor
agradeceu a visita a Bueu do
Delegado, así como do Xefe
Territorial de Estradas, José Luís
Díez, e dos técnicos autonómi-
cos. Juncal valora positivamente
“o compromiso e o cumprimento
por parte da Conselleira de In-

fraestruturas, coa que mantiven
unha xuntanza a finais do 2017
para abordar a seguridade viaria
nesta estrada, na que recolleu a
nosa preocupación e foi sensible
coa petición municipal de ins-
talación de redes semafóricas
nunha área cunha enorme cir-
culación de vehículos”. 

Agora, dous anos despois,
ábrese o prazo para que as em-
presas presenten ofertas de cara
á realización desta obra que su-
porá unha mellora importante
na seguridade viaria e nos ac-
cesos aos propios núcleos de
poboación de Castrelo e Lapa-
mán, así como aos areais, que
eran as principais reivindicacións

da veciñanza ao longo destes
anos. Así, no proxecto prevese
a instalación de dúas glorietas,
situadas na entrada á praia de
Lapamán e na saída dos areais
de Agrelo – Portomaior, así
como dunha rede semafórica
en Agrelo que completa á se
está culminando en Loureiro, e
a renovación de catro pasos de
peóns. Esta actuación, valorada
en preto de 1.200.000 euros,
comezará previsiblemente en
torno ao mes de maio, e terá
continuidade con outra da senda
peonil entre Lapamán e A Torre
(xunto á panadería), e que desde
o goberno se agarda que a Xunta
poida iniciar proximamente.

O alcalde de Bueu valora positivamente
as obras de mellora da seguridade vial

BUEU.

O Concello de Bueu conti-
núa este ano cos obradoiros de
memoria para maiores, un pro-
xecto que se insire no marco
do fomento de políticas sociais
activas. Dende o Departamento
de Benestar Social anuncian
que o prazo de inscrición estará
aberto do 15 ao 31 de xaneiro,
e as persoas interesadas deberán
entregar a solicitude no Rexistro
Xeral do Concello. 

Nesta edición están progra-
mados catro grupos, que se di-
vidirán entre o Centro Social
do Mar de Bueu e a Casa do
Pobo de Beluso. A iniciativa,
que forma parte da implemen-
tación de políticas sociais activas
do goberno local bueués, ten
como obxectivos o fomento do
envellecemento activo, o au-

mento na calidade de vida, o
coñecemento de novas activi-
dades de ocio e tempo libre, a
mellora nas relacións sociais,
etc. 

Os talleres son levados a
cabo polos Centros de Día
Pescadoira e Centro de Día
Contigo, ambos de Bueu. A
través deles, as persoas par-
ticipantes seguirán as propos-
tas de Estimulación Cognitiva,
que buscan intervir nas fun-
cións intelectuais que se po-
den ver afectadas nas persoas
maiores. As persoas partici-
pantes realizarán tarefas de
debuxo, de construción de
modelos, de xestos e mímica,
de praxias cognoscitivas, ac-
tividades con música, exer-
cicios sensoriais, e outros de
relaxación e respiración. 

Aberto o prazo de inscrición
para os obradoiros de memoria
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BUEU.

O Concello de Bueu atópase in-
merso na elaboración do Plan de Mo-
bilidade Urbana Sostible (PMUS),
cuxa redacción corre a cargo da em-
presa Terravanza, Gabinete de Estudios
Territoriales Avanzados SL, quen re-
sultou adxudicataria cun importe de
13.303,95 euros. Este plan, que se
elaborará con cargo a unha subvención
da Deputación de Pontevedra, suporá
un gran avance para determinar os
principais problemas e as prioridades
de cara a mellorar a mobilidade no
municipio morracense. Así o salienta
a concelleira de medio ambiente, Ta-
mara Sotelo, quen avanza que o persoal
da adxudicataria manterá encontros
coas asociacións veciñais e colectivos
da vila. 

Na primeira fase, a empresa recabou
información técnica sobre o municipio,
analizando cuestións
como a normativa urba-
nística, a distribución do
territorio ou a cartografía
para ter unha visión glo-
bal sobre a que propoñer
medidas e retos aos que
enfrontarse. Entre as
cuestións que se preten-
den solucionar co PMUS
están a mellora integral
do barrio da Banda do
Río, os accesos ao ce-
miterio, ou a busca dunha

boa conexión co tanatorio, amais da
accesibilidade aos diversos espazos
para as persoas con mobilidade redu-
cida ou as de liñas autobuses. Preci-
samente, nestes días a empresa xa
está traballando na xuntanza coa ve-
ciñanza para recoller as diversas pro-
postas. 

Seguindo coas liñas estratéxicas
que o goberno local leva anos impul-
sando, o PMUS suporá un gran avance,
sobre todo porque se concibirá como
o instrumento de referencia á hora de
mellorar as redes de comunicación do
concello, construíndo espazos para a
cidadanía e fomentando unha necesaria
sintonía co medio ambiente.

A concelleira da área anima a toda
a cidadanía a participar neste proxecto,
pois nel recolleranse as medidas a
poñer en marcha, non só no curto e
medio prazo, senón tamén no futuro. 

Xaneiro 2020 [XXI]
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BUEU.

Bueu dá por finalizado o período
de consulta pública entre a cidadanía
para a renovación da Biblioteca Torrente
Ballester, cun total de trece achegas
por parte de veciños e veciñas que,
maioritariamente, demandan unha me-
llora nos servizos e a ampliación do
horario de apertura. 

Esta consulta, que estivo aberta
desde o mes de outubro do pasado ano
a través da sección web “A túa opinión
conta”, pretendía recoller ideas e su-
xestións da cidadanía de cara á elabo-
ración dun proxecto de renovación in-
tegral desta biblioteca, situada no Parque
Ramal dos Galos e que se converteu
nos últimos anos en todo un referente
para as persoas que necesitan e de-

mandan espazos de lectura e de estudo.
Desde o goberno local valoran positi-
vamente a iniciativa, dado que supón
un mecanismo para incrementar a par-
ticipación das persoas na vida pública,
polo que non se descarta volver em-
pregala no futuro. Agora, desde o Con-
cello vaise comezar co proxecto, no
que se terán en conta as achegas cidadás,
que tamén servirán para mellorar o
propio funcionamento dos servizos bi-
bliotecarios municipais. 

Este proxecto formará parte, xunto
a outros, dun catálogo que o persoal
técnico comezará a programar nestes
meses. Para iso contarase co reforzo
dun arquitecto/a ou delineante que serán
contratados proximamente no marco
do Plan Concellos 2020.

Máis dunha decena de propostas
para a renovación da biblioteca
Torrente Ballester

CAPITAL,
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Elaboración do plan de mobilidade
urbana sostible (PMUS)
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No recente debate de investidura
tivemos unha mostra de como as

gastan as dereitas españolas cando
teñen as de perder, amosando a súas
peores formas e poñendo en cuestión
a “exquisita” educación recibida nos
caros colexios privados nos que os
forman. Desprezaron constantemente
a liberdade de expresión e de opinión
dos deputados e deputadas do con-
greso que non son do seu agrado.
Ameazaron, coaccionaron, berraron e

interromperon... para impedir o de-
bate das ideas, das ideas que non son
as súas. Transformaron o congreso
nun estudio de televisión de calquera
desas canles privadas onde o nivel in-
telectual descende e é substituído po-
los berros para machacar ao contra-
rio.

Calquera persoa cuns mínimos prin-
cipios democráticos debería escandalizarse
ante os chamamentos ao “tamayazo”, ao
transfuguismo, feitos publicamente na
tribuna parlamentar. Así é como entende
a democracia a dereita española? En cal-
quera país normal sería impensábel que
acontecese isto, pero España non é un
país normal. España é o resultado de co-
renta anos dunha ditadura fechada en
falso nunha transición onde nos venderon
unha moto coas rodas pinchadas coa com-
plicidade interesada da “esquerda” es-
pañola.

Escoitar os vivas a España e ao Rei no
congreso levounos a tempos pasados. Son

berros de nostalxia, dos que queren un
estado español en branco en negro, un
estado español mais totalitario do que xa
é nestes momentos. Uns vivas cos que
pretenden agochar o que realmente están
defendendo: os privilexios do capital, da
banca, do Ibex, das altas cúpulas militares
e eclesiásticas...

Parede que están quentando motores
para xustificar que ás rúas se convertan
en campos de batalla onde o totalitarismo
tente calar a voz do diferente, da disidencia.
Contra as mulleres, @s comunistas, @s
separatistas... contra tod@s @s que non
pensen coma eles.

E no medio de todos estes estaba a
nosa medio alcaldesa de Marín, a Sra.
Ramallo, aplaudindo o discurso en branco
e negro do Sr. Casado. Preguntámonos se
deixou en Marín o seu talante moderado
e tamén se xuntou ao akelarre de insultos
e descualificacións do contrario?

Na Galiza tamén temos o noso “hoo-
ligan”. Parece ser que ao Sr. Feixoo non

lle sentou moi ben o acordo
de investidura entre o BNG
e o PSOE. Un documento
onde se comprometen as
partes a potenciar o auto-
goberno, defender o idioma,
mellorar as infraestruturas
de comunicación, rexenerar
as rías, buscar un futuro
para as comarcas que de-
penden das industrias elec-
tro-intensivas, mellorar a
protección das mulleres,
etc.

A reacción furibunda e airada do Sr.
Presidente nas redes sociais contra este
acordo deixa en evidencia o dano que lles
fai a estes filibusteiros que nos gobernan
a acción política do BNG en defensa dos
intereses do pobo galego. Cun só deputado
en Madrid Galiza pasou da irrelevancia
política ao número un das listas de éxitos
nos medios de comunicación, nos de fóra
xa que a TVG segue coa súa liña de ocul-
tación da realidade e loas ao líder do PP.

Lendo este texto calquera persoa mi-
nimamente intelixente dáse conta da inu-
tilidade dos gobernos con maioría absoluta
do PP desde a chegada de Feixoo á presi-
dencia. Queda en evidencia a súa incapa-
cidade. O resultado da acción de goberno
nestes dez anos para Galiza é lamentábel:
perda de poboación, desertización do rural,
desmantelamento do noso sector indus-
trial, agonía do sector agro-gandeiro,
desmantelamento do noso sector pes-
queiro, emigración da nosa mocidade,
irrelevancia política de Galiza no estado
español. Pero Feixoo non está molesto
por que non foi capaz de acadar ren para
Galiza. O programa oculto do PP era e é
precisamente ese, facer desaparecer aos
poucos a nosa nación e poñer os nosos
recursos en mans da “iniciativa privada”.

O acordo entre de investidura entre o
BNG eo PSOE non é a panacea, non é a
meta final, é un paso adiante para tentar
mellorar as nosas vidas. É un acordo que
haberá que pelexar para que se cumpra,
pois xa sabemos como as gasta o PSOE,
porén a sociedade galega tamén será cons-
ciente de quen cumpre e quen non.
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MARÍN.

A alcaldesa, María Ramallo, e a
concelleira de Benestar Social, Marián
Sanmartín, reuníronse co equipo ava-
liador de accesibilidade cognitiva da
Asociación Juan XXIII, que estivo re-
alizando o pasado mes unha inspección
na Casa Consistorial para avaliar os
puntos fortes e os débiles que as insta-
lacións municipais presentan con res-
pecto a esta cuestión.
Enténdese por accesibilidade cognitiva a
propiedade que teñen aquelas contornas,
bens, produtos, servizos, obxectos ou
instrumentos para resultar intelixibles ou
de fácil comprensións. Segundo expuxeron
na reunión os membros da asociación,
no caso do Concello de Marín é necesario
mellorar algunhas cuestións de sinaliza-
ción, das que o Goberno local tomou
boa nota, ca finalidade de implementar

as melloras correspondentes nun breve
prazo de tempo.
Entre as medidas que se estudarán destacan
a mellora da sinalización vertical nas in-
mediacións da porta principal do Concello,
incluíndo a direccións que se debe tomar
para ir ata outros edificios cercanos,
como os Xulgados, Aduanas ou a Bi-
blioteca municipal; a elaboración de
carteis que indiquen, de maneira sinxela,
cal é o horario de atención ao público e a
creación dun directorio que tamén conte
cun apoio gráfico e ilustrativo, para que
sexa máis sinxela a comprensión.
Tanto Ramallo como Sanmartín mostraron
a súa disposición para adoptar todas as
solucións que sexan viables. Pola súa
parte, a Asociación asegurou que o Con-
cello contará con todo o apoio do Grupo
de Accesibilidade Cognitiva do colectivo
para deseñar e implementar as melloras.

Marín traballa na mellora da accesibilidade
cognitiva da Casa Consistorial 

MARÍN.

O coidado e o mantemento das ins-
talacións deportivas municipais é unha
das prioridades do Goberno local, que
aposta polo deporte de base como un
gran valor do municipio, así como a
capacidade de acoller eventos de im-
portante calado competitivo.

Ademais destes constantes traba-
llos, o Concello tamén traballa na re-
novación de equipos e de infraestru-
turas, para poder actualizar os
pavillóns da súa propiedade. Dentro
desta liña, presentouse hoxe un novo
proxecto do que se beneficiará o
campo de fútbol da Raña, onde se
substituirá o céspede de herba artificial
por un sintético de nova xeración, las-
trado con arena de sílice e caucho.

O novo manto de céspede permitirá

a práctica de fútbol 11 no lado longo
do campo e a de fútbol 7 no corto. In-
cluso poderán xogarse dous partidos
desta última modalidade de forma si-
multánea. O céspede artificial coloca-
rase sobre a actual base de asfalto exis-
tente, nivelando nalgúns puntos a
superficie. Ademais, considérase a
adaptación de toda a rede de rego exis-
tente, ca fin de renovar os canons ac-
tuais por outros de tipo emerxente, que
se conectarán co resto do sistema de
rego. No que respecta ao equipamento
co que xa se conta no campo, reutili-
zaranse as porterías de fútbol 11 e in-
corporaranse outras para fútbol 7 que
serán pregables, recolléndose na liña
da varanda. A nivel urbanístico, será
preciso demoler a grada que se atopa
no lado lonxitudinal este do campo.

O campo de fútbol da Raña contará cun
novo céspede de herba sintética

C/ Caminemos, 2 baixo - 36930 Bueu 
teléfono. 886 125 077
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Aourivaría é o traballo artís-
tico realizado con metais

preciosos, ou aliaxes deles. Os
metais labrados polo artesán son
a prata, o ouro, metais preciosos,
ou sínteses como o electro.

Co ouro e a prata fabricábanse
xa desde a prehistoria,  utensilios
moi variados como vasillas, pezas
de adorno, xoias, moedas e es-
tatuas seguindo o estilo, a orna-
mentación e o gusto propios da
época e da nación que os elabo-
raba, como pode observarse per-
correndo as principais civiliza-
cións. 

Na súa orixe, as técnicas em-
pregadas no traballo do ouro fo-
ron moi sinxelas. O A martelada
en frío proporcionaba láminas e
fíos que podían adoptar formas
diferentes. Posteriormente, pero
aínda nunha época temperá, uti-
lizáronse o quentado e a fusión.
Os avances técnicos supuxeron
unha diversificación das formas.
Na península ibérica, a partir do
final da idade de bronce docu-
méntanse as pezas compostas e
as primeiras aliaxes. En España,
parte da continuidade dos traba-
llos de ourivaría está asociada a
celebracións de actos relixiosos
como a Semana Santa. 

A día de hoxe, a ma-
neira de traballar estes me-
tais mudou moito, Para sa-
ber máis deste oficio coa
súa orixe nos inicios da
nosa civilización, conver-
samos con Gabri, un xoiei-
ro artesán cun taller na
Ramallosa que leva máis
de 15 anos dedicándose a
esta profesión. O seu lema
é “A Pequena fábrica de soños”
pois ten claro que o seu oficio é
iso, facer realidade os soños das
súas clientas e clientes.

Na ourivaría xa non conta só
a man do home, senón que se
avanzou moitísimo no deseño
de maquinaria para poder fabricar
xoias, a gran escala e para unha
venda masiva de millóns de pe-
zas. Neste sector houbo máis
cambios na maneira de traballar
na última década, ca nos últimos
cen anos. Para poder cubrir a
demanda dos clientes da século
XXI, estes ourives necesitan tra-
ballar máis rápido, mellor e fa-
bricar deseños máis difíciles e
complexos. Neste momento entra
a nova tecnoloxía, é inviable de-
dicar unha semana a fabricar
unha peza porque o custo sería
elevadísimo para o cliente. A

esencia da ourivaría é crear, os
nosos antepasados facíano a man,
non había outra cousa, pero agora,
coas novas tecnoloxías, téñense
que actualizar para non quedar
obsoletos e poder subsistir. Facer
investimentos como en grava-
doras láser, pulidos mecánicos,
informática, estar presentes nas
redes sociais e páxina webs, son
elementos necesarios para a su-
pervivencia destes pequenos ta-
lleres. 

A día de hoxe, coa fabricación
China, que non tardan máis de
quince días en copiar un deseño
dunha peza, ou mesmo as fabricas
italianas, que fabrican as pezas
por millóns para unha venda
mundial. Para o xoieiro artesán
cun pequeno taller, o seu futuro
pasa por dedicarse exclusiva-
mente ao deseño e venda de

xoias exclusivas e personalizadas,
non pode competir coas grandes
industrias e se non consegue
facer mercado persoal para este
tipo de xoias non poderá subsistir
e o peche do seu pequeno negocio
será nun futuro máis que próxi-
mo.

É unha mágoa que permita-
mos que a globalización e o con-
sumo masivo deixen no camiño
a tanta xente cun pequeno ne-
gocio, do que subsiste xunto coa
súa familia, para facer un mer-
cado onde só poden competir
as grandes empresas con vendas
a través de internet onde só se
pensa en gañar diñeiro, deixando
totalmente excluído o trato íntimo
e persoal cos clientes.

Os oficios artesanais: a ourivaría

“A PEqUENA FÁBRICA DE SOÑOS”
Estamos a vivir nun mundo
globalizado e
industrializado onde todo o
que se produce para o noso
consumo faise en fábricas e
de maneira robotizada
para un consumo
demasiado elevado para o
sustento do noso planeta.
Parece que queda moito
tempo atrás onde os
produtos que consumían os
nosos avós facíanse dunha
maneira artesanal cunhas
profesións que daban o
sustento a moitas familias
galegas.
Neste contexto podemos
falar de oficios como
canteiros, oleiros, ferreiros,
palilleiras, fiandeiras,
panadeiros, afiadores,
carboeiros, arrieiros,
campaneiros, telleiros,
tecedoras, alabardeiros,
redeiras, ourives… É deste
fermoso arte do que quero
profundar un pouco.


