ANO 9 - Nº 118

Febreiro 2020 - 2€

XORNAL GALEGO DE INFORMACIÓN XERAL

A SOCIEDADE DO BAIXO MIÑO MOBILÍZASE EN
DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA
9 a 11

REPORTAXE

REPORTAXE

ELECCIÓNS
GALEGAS O 5
DE ABRIL
8-9

O DEPORTE EN
REDONDELA: O
BALONMÁN CHAPELA,
A SAR, O CHOCO

III A IX

YONATHAN CARREIRA DE
ESTRELA DE MARÍN
NOMEADO PRESIDENTE DA
ASOCIACIÓN GALEGA DE
CENTROS COMERCIAS

XVII-XVIII

REPORTAXE

O CONCELLO DE
PONTECALDELAS
HOMENAXEA A SUSO
VAAMONDE

52 A 54

TOMIÑO INCREMENTA
NUN 30% O
ORZAMENTO
DESTINADO Á AXUDA
NO FOGAR

38

[ 2] Febreiro 2020

editorial
TINO LAGO / Director de A Nova Peneira

E

scribo este artigo horrorizado, no
que semellaba ía ser unha plácida
mañá de domingo, ante a nova de dous
novos asasinatos de mulleres no estado
español, supostamente a mans de homes
cos que tiveran unha relación de parella.
E venme á memoria unha longa conversa
virtual que recentemente tiven cunha
prezada e teimosa amiga do Baixo Miño,
na que me dicía algo parecido a que o
amor non podía ser para toda a vida, xa
que todo comeza e todo remata e que,
entre outras moitas cousas, desta concepción do amor romántico xurdían os
feminicidios. Unha visión aínda máis
pesimista ao respecto era a que manifestaba Quevedo en aquel inmortal poema no que definía ao amor en base a
parellas de contrarios cando dicía que
amor é “ amar solamente ser amado”.
Este verso sempre me pareceu inmensamente escuro, como o máis inmenso
dos buracos negros que puidesen existir
no universo, pois de corresponderse

SOBRE O AMOR, AS RELACIÓNS
DE PARELLA E OS ASASINATOS
DE MULLERES
coa realidade sería terrible, e indicaría
que os seres humanos non amamos,
senón que utilizamos ás nosas parellas
para satisfacer necesidades propias, xa
sexan emocionais, xa sexuais, xa económicas xa de calquera tipo.
En calquera caso no que vai deste
ano, e ata o momento de escribir este
texto, nove mulleres foron asasinadas,
no estado español, polas súas parellas
ou ex parellas, nunha manifestación
constante e continúa, como as pingas
da eterna chuvia do inverno gris que
non cesa, dese monstruoso fenómeno
que é a arquitectura patriarcal das relacións persoais. Ao longo das nosas
vidas podemos ter distintas relacións

de parella construídas de formas moi
diversas pero só hai, ao meu xuízo,
unha maneira de que estas sexan sas,
duren un instante da vida ou duren
toda unha vida ,e consiste en concibir e
practicar que o amor nunca pode ser
un un, o amor debe ser un dous; dúas
persoas libres e iguais que deciden camiñar xuntas, e que se en verdade se

queren deben respectar escrupulosamente a individualidade da outra, dar
só cando apetece libremente dar, esperar
só cando a outra persoa quere libremente
dar, e acompañar sen exixir, porque no
caso contrario non se trataría de amor,
trataríase da utilización dunha persoa
para que satisfaga as nosas propias necesidades.
E si, a miña amiga do Baixo Miño,
ten razón, ou polo menos eu concordo
con ela, as construcións do amor romántico que ensinan xa ás nenas a
agardar polo príncipe azul e aos nenos
a competir por ver quen é o máis macho
de todos os machos para poder impresionar ás femias son unha manifestación
máis do patriarcado e como tales teñen
boa parte de responsabilidade nas múltiples manifestacións de micro machismos, abusos, violacións, e nos milleiros
de asasinatos machistas que cada ano
se producen en todas as partes do mundo. O machismo é a superioridade dun
xénero sobre outro, é agresivo e ofensivo, mentres que o feminismo é a defensa da igualdade entre os dous xéneros
que formamos a humanidade, é un movemento defensivo e só coa pedagoxía
feminista, só coa defensa continua e
constante da igualdade, só facendo
fronte de maneira explícita aos trogloditas que din que a violencia non ten
xénero, poderemos construír unha sociedade na que os espantosos asasinatos
machistas, algún día, non sexan máis
ca un negro recordo.
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BALDOMERO IGLESIAS
Mero

A XUSTIZA DA SOSPEITA É RUÍN, TAMÉN ESTREITA!

H

ai tantos temas neste comezo de
ano, tantos que nos poidan preocupar e levar a dar algunha razón ao
respecto, que un non sabe cal escoller
nin por onde empezar. Algúns, case
todos, son problemas que veñen de
atrás pero que se aguzan e van facendo
máis ferintes e duros, grandes, máis
crueis no momento de resolver, precisamente por deixalos pasar pendurados no tempo, pensando quizais se
amañasen no esquecemento.
Anque as cousas nunca se amañaron así. Son problemas que pensándoo
ben son culpa do poder en exceso, do
abuso dos recursos e de reparticións
mal feitas nesta xeografía nosa, entre
persoas que queren dirixir o mundo,
xestionalo ao seu interese coma se
fosen o centro do mundo, do “seu”
mundo.
Todo nace desa ambición posesiva,
de desmedida ansia que crea as “diferencias do aparente”. Nace nese
abuso que cada vez é máis soberbio e
que fai que uns vivan moi ben e os
demais coas sobras deses que tan ben
viven. A distancia é ben notoria: de
ricos e unha ringleira enorme de pobres. Os ricos asumen o poder que
lles confiren os cartos e poñen condicións para un reparto desequilibrado,

segundo lles conveña, da súa riqueza
a cambio de traballos nos que se quedan sempre a mellor tallada e o beneficio case total, xa se sabe que eles
non deben perder nin saben sequera
arriscar, por iso os traballos son precarios e desequilibrados. A solución
haina e todos sabemos dela, porque
vai desembocar, co paso do tempo,
nunha revolta como sucedeu sempre
ao longo da historia, en remedios violentos e de non aceptar o reparto tan
mal feito, que sempre precisará de
moitas emendas.
Habería que prohibir a riqueza porque de por si, xa é inxusta. Ningún
pais debería aceptar esas enormes inmoralidades económicas e especulativas nas que alguén se fai máis rico
do que é capaz de contabilizar. Esa
riqueza faise posesiva, só duns poucos
e impide calquera equilibrio social.
Mesmo evaden obrigas e as necesarias
cotizacións que –previsiblementeeran de reparto e acondicionamento
contable. Non é moi doado. Os ricos
son sempre moi amigos dos que mandan. E iso provoca o que está sucedendo, xa que as leis non reconducen
o desfalco, nin a trampa. Agora, máis
ben, son cómplices do desaxuste. A
readaptación dos regulamentos non

Bar Maceira
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986 33 04 73 - 669 778 419
Avda. Sanguiñeda, 101 MOS

dan estado ao día para corrixir demandas e, moito menos, para facer o
ben. Sequera ter intención de reverter
as terribles diferencias, que causan
tanto mal e tanta angustia.
Habería que cambiar a táctica, o
sistema que levamos, pois aí habita o
desigual principio dunha xustiza que
non é equitativa nin proporcional, nin
sequera xusta. Unha xustiza que sospeita dos pobres e confía nos ricos,
que pon couto ás liberdades, á de expresión, á de ser quen somos, a de
protección ao acceso á auga limpa, ao
aire limpo, a unha terra boa e nosa, á
nosa Lingua en propiedade, a decretos
e argumentos de protección aos marxinados e máis sensibles. A sentirnos
libres e protexidos.

Xorden os descridos, que non se
fían loxicamente. E hai outros aínda
peores, os involucionistas e negacionistas, troleiros que crean inestabilidade e cómennos o futuro desde os
seus posicionamentos intransixentes,
racistas e fascistas, ou tan só con negaren a verdade e a evidencia, ou tamén a historia, que aquí nos trouxo.
Debemos reaccionar e dicir que
non, cómpre actuar xa, negarnos e
recuperar o respecto polo noso medio,
polas liberdades, pero tamén polo
respecto a nós e por unha xusta distribución que aínda non se garante
no medio destas leis e decretos e que,
no seu día, terán de novo ser redactadas e facelas máis de todos e para
todos.

BAR
BUGA

PIZZAS,
BOCATAS E
MENÚ DO DÍA

EN PUXEIROS
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MONTSE FAJARDO
Xornalista

O

pasado 9 de febreiro derivábanse a
Compostela as múltiples mobilizacións que desde o 2018 denuncian por
todo o país un empeoramento da sanidade
pública que a piques está de levala ao
colapso. Aí están os síntomas: doentes
en padiolas espalladas polos corredores
dos Servizos de Urxencias mentres se
reduce o número de camas hospitalarias,
PACs sen pediatras, agardas de dúas semanas nas citas de atención primaria,
intentos de peche de paritorios, enfermeiras que acumulan nun só ano centos
de contratos, e mesmo pacientes que finan na sala de agarda por que non hai
quen os atenda.
A doenza é moi grave e a súa orixe
está no virus da privatización inoculado
polo goberno de Núñez Feijóo. As empresas
do sector seguen a incrementar en cada
exercicio unha facturación que supón centos de millóns de euros, máis dun terzo
procedentes das arcas galegas. Nos últimos
dez anos, a partida dos orzamentos galegos
para Sanidade foise reducindo ata acu-

Poñer a parir

mular, a pesar da suba neste ano electoral,
unha perda de máis de mil millóns de
euros. Porén, nese período a Xunta incrementou en máis dun 40 por cento os
cartos destinados a concertos coa privada.
A radiografía non é difícil de avaliar: se
hai menos cartos pero cada vez as firmas
privadas recibiron máis, a que perdeu investimento foi a sanidade pública.
Un dos ámbitos onde se recortou foi
en persoal. Amortizáronse miles de postos
de traballo a costa de non cubrir os ocos
deixados polas xubilacións, e cada vez
hai máis profesionais que acumulan ducias
de contratos no mesmo ano. A consecuencia é que as ratios son moi superiores
ao que recomenda a Organización Mundial
da Saúde: cada consulta acumula máis
doentes dos que é posíbel atender. Iso
tradúcese en menos minutos de atención
para quen acude ao centro de saúde, e en
longas listas de garda cando o que se
precisa é unha especialidade. O último
informe do Defensor do Paciente reflicte
que hai consultas con 40 persoas ao día e

cada vez máis cartillas que non son asignadas a profesionais en concreto. As indignas condicións laborais provocaron a
fuxida de profesionais e aí está o cerne,
por exemplo, da total carencia de pediatras.
A atención primaria é o motor de
arranque da maquinaria e, se non vai ben,
abócaa ao desastre. Por iso a OMS recomenda que se lle destinen un de cada
catro euros da partida de Sanidade. En
Galiza apenas son un de cada oito. En
lugar de centrarnos na prevención e detección precoz das doenzas, dáselle prioridade ao tratamento e á curación. Unha
práctica que ademais de pouco rendible é
inhumana: É mellor coller o mal a tempo
que someter ao paciente a tratamentos
para intentar paliar o que xa está en
estado avanzado.
O problema é que non é a prevención,
senón que son os tratamentos os que dan
os cartos. Nos últimos anos multiplicáronse
os contratos con multinacionais en alta
tecnoloxía, laboratorios e ata xestión de
citas. Saben a que se dedica agora Rocío

“MILANA BONITA”

Mosquera, ex conselleira de Sanidade? É
a xerente de Galaria, a empresa que xestiona, entre outras cousas, o servizo de
oncoloxía e radioloxía na área sanitaria
viguesa. A estas alturas da avaliación clínica, a diagnose xa non ten misterio: para
este goberno a saúde non é un servizo
senón un negocio co que privilexiar a uns
cantos. E o seu problema é que, nese negocio, o que non acaba de dar cartos é o
dos partos. As nais prefiren parir na pública
e ningunha clínica privada logra superar
os 200 nacementos por ano. Igual viña
ben que tivesen problemas para facelo ao
lado da casa… Sóalles de algo?
A sanidade pública agoniza e a única
medida que toma a Xunta é impedir a colocación de carteis denunciándoo en centros de saúde e hospitais, non vaia a ser
que os poñamos a parir. Diso sabe moito
Verín, e a súa loita ensinounos algo: só se
lles plantamos cara, só se nos mobilizamos
e, sobre todo, só se non lles votamos, poderemos mellorar a Sanidade. Vainos a
saúde niso.

Talleres

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

O TEU
XO R N A L
EN GALEGO

BAR PAZO DE MOS
Coñécenos¡¡¡
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A Comunidade de Montes de Tameiga e a Asociación Veciñal A Portela
declaran a Nidia Arévalo persoa non grata
MOS.

A Comunidade de Montes de Tameiga
e Asociación veciñal A Portela de Tameiga
veñen de presentar un comunicado no que
declaran a dona Nidia Arévalo PERSOA
NON GRATA na Comunidade de Tameiga
e que seguidamente reproducimos:
“A finais de 2018 Nidia Arévalo, alcaldesa do Concello de Mos, presentou
nun acto público como un feito consumado
a operación urbanística mediante a cal se
construirían nos montes de Pereiras e Tameiga, unha cidade deportiva e un centro
comercial e de ocio. Claro que naquela
idílica exposición do proxecto, Nídia Arévalo agochou non só a enorme dimensión
da operación especulativa, 1 millón de
metros cuadrados, senon tamén que o proxecto non contaba coa aprobación da entidade propietaria da meirande parte dos
terreos, a Comunidade de montes de Tameiga, nin das comunidades de usuarios
de augas afectadas (Casal-Tameiga, Monte
Baxiña, Petelos-Tameiga e Sanguiñeda,
particulares, etc.), ás cales nin sequera tiveron a cortesía de informar previamente.
No transcurso dos dous anos que nos
separan daquel acto, foi medrando a oposición veciñal ao proxecto conforme a
veciñanza de Tameiga e do resto de Mos
ían coñecendo a realidade do proxecto
máis aló da faciana sesgada presentada
polos promotores. Pese a opacidade in-

formativa do goberno municipal presidido
por Nidia Arévalo e a súa constante malintencionada manipulación da escasa documentación disponible, as catro comunidades de usuarios de auga veciñais afectadas, resolven por votación nas súas respectivas asembleas rexeitar o proxecto
urbanístico e facultar ás súas directivas a
adoptar todas as medidas oportunas para
opoñerse a dito proxecto. Resolveron ademais con rotundidade, cunha alta participación da veciñanza comuneira, e sumando
o rexeitamento ao proxecto máis do noventa por cento en case todas as votacións. Non foi menor a rotundidade no
rexeitamento da asemblea da Comunidade
de Montes de Tameiga, quen cunha participación sen precedentes dixo non a enaxenar o seu monte. O resultado deste
exercicio democrático non tivo como consecuencia que o goberno municipal de
Nidia Arévalo recapacitara sobre a idoneidade da súa operación urbanística,
lonxe diso puxeron a funcionar "avante
toda", a súa maquinaria de dividir e enfrentar á veciñanza.
Dende aquela até hoxe son innumerables as súas ofensas, intromisións e insultos
aos membros das directivas das catro comunidades de usuarios de traídas de auga
afectadas, da directiva da Comunidade de
Montes de Tameiga e a calquera veciño
ou veciña que alzara a voz contra o seu

despropósito. Un ataque sen límites éticos
nin morais, chegando nos momentos máis
álxidos da súa máquina de fango a acusar
públicamente e ante a xustiza a máis de
vinte membros e directivos das distintas
Comunidades, de delitos tan graves como
estafa, suplantación de identidade ou de
desordenes públicos e altercados violentos
polo mero feito de querer entrar nun local
público.
Unha campaña electoral na que a propia Nidia Arévalo asaltou casa por casa
na parroquia de Tameiga prometendo
que nunca expropiaría o monte comunal
e que nunca levaría adiante o seu proxecto
sen o consenso da Comunidade. Unha
vez acadou os votos para manterse no sillón mudou o consenso polo "eu mando
e ordeno" e a palabra expropiación reproduciuse coma un virus por todo o do-

cumento da Modificación Puntual do
PXOM que argallaron para darlle encaixe
a súa operación especulativa. A sarta de
enganos e artimañas chega ao seu culmen
cando agora pretende presentar as eleccións
municipais como un plebiscito sobre o
pelotazo urbanístico. Pero non todos os
enganos saen gratis, algúns poden ter a
súa tasación na Fiscalía. O desprezo desta
gobernante municipal a calquera que non
lle rinda pleitesia quedou patente polas
súas exabruptas declaracións ante a marea
de alegacións da veciñanza, comunidades
afectadas, asociacións ecoloxistas e as
centrais sindicais do país e organismos
públicos que impugnaron socialmente de
facto o seu delirante proxecto chamandolo
polo seu nome: pelotazo urbanístico, un
despropósito medioambiental, económico
é social.
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CRISTÓBAL LÓPEZ PAZO
Comuneiro de Montes de Tameiga, militante de Anticapitalistas
e veciño constituiente da Asemblea Veciñal GañaMós

A CIDADE REBELDE (VIII)

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

C

hámome Senlúa é son punta de
lanza da resistencia arraiana.
Nada mellor para comezar o día que
erguerse coa certidumbre de que hoxe
estamos máis preto do noso horizonte.
Nin os ecos do festexo de onte xogando
ao frontón dentro da miña cabeza foron
quen de desdebuxar o meu sorriso. Aínda
non me desperezara cando viñeron a
buscarme para que almorzara coas menestrais. Fun conducida a unha gran sala
onde o estridente alboroto das voces conferiulle ao meu rostro un rictus delator.
Pregaba por atopar un sitio discreto na
mesa cando a miña mirada traicionoume
cruzándose coa das ocupantes da cabeceira
da mesa, quen repetían ostentosos xestos
indicándome que me achegara. Irremediablemente encamineime hacia elas
mentres un insufrible coro de gargalladas
celebraba un chascarrillo sobre a miña
resaca. Alí estaba eu compartindo mesa
coa florinata da cidade, rindo as súas

bromas e modulando monosílabos como
resposta ás andanadas de preguntas mentres daba conta de todas as xarras de zumos ao meu alcance. Cando xa me abandonará a miña sorte ante o interminable
suplício, o grupo de menestrales máis
vellas encabezadas por Arúspice emplazoume a dar un paseo pola contorna da
cidade. Incorporeime coma un resorte
sen darlles oportunidade a cambiar de
idea e apresteime a seguir a aquelas
donas da miña gratitude. Paseamos até
un pequeno outeiro ás aforas da cidade.
Petra, así a chamaban. A parada non era
casual desde a cima do promontorio
apreciábase toda a magnificiencia da cidade coronando a gran mole de pedra
que lle daba nome e servíalle de fortificación natural. A brisa da mañá foi un
reconstituinte e a conversa animouse
adentrándonos nun quid procuo sobre a
historia dos nosos pobos. Petra recobrara
a vida hai apenas dous anos cando refu-

xiáranse nela un grupo de disidentes
entre os que se atopaba Arúspice. A cidade
resistiu ao desastre planetario pero as
cicatrices da hecatombe déranlle unha
apariencia fantasmagórica. As supersticiosas patrullas da Colmea evitaban adentrarse nas ruelas de Petra converténdose
esta nun santuario para a disidencia. Coa
rotación da terra definitivamente estacionaria coa translación do sol, Petra
quedou ubicada ao suroeste da franxa. O
val onde está enclavada a cidade rebelde,
moi alonxada da capital da Colmea, foi
dos primeiros territorios en escapar ao
seu control.
O proceso de desmoronamento do
estado totalitario da Colmea resquebraxou
o seu dominio militar nesta recóndita
zona fronteiriza e os victoriosos enfrentamentos dos disidentes coas patrullas
fixeron que estas se replegaran. A convulsa
metrópoli cun goberno absorto nas loitas
intestinas polo poder non era xa quen de
manter o seu dominio en toda a franxa.
A existencia dunha cidade rebelde espallouse entre unha poboación desexosa de
fuxir do réxime de terror ao que estaba
sometida. Pronto arribaron a Petra longas
caravanas de refuxiados. Na cidade sobraban paredes onde acubillalos pero a
escaseza de alimentos era perentoria.

Arúspice relataba con pesar aquel período. Para alimentar a crecente poboación
víronse obrigadas a asaltar e saquear poboados agrícolas cercanos. Os campesiños
destes poboados apenas conservaban o
suficiente para sobrevivir despois do paso
das patrullas requisadoras da Colmea e
agora tiñan que soportar o latrocinio do
resto dos seus víveres por aqueles que se
autoproclamaban os seus libertadores.
Cando posteriormente a cidade rebelde
agrandou os seus dominios e liberou
estos poboados do xugo da Colmea ningún
campesiño das localidades sumouse ás
celebracións. As menestrais aseguraban
que fixeron todo o posible por reverter a
situación e gañarse a confianza destas
aldeas, pero o seu resquemor e recelo
está aínda presente nas relacións coa
agora capital do territorio rebelde. Elas
achacaban a falta de participación da
xente das aldeas agrarias na vida política
ao atávico rexeitamento do campesiñado
a inmiscuirse nos asuntos da capital, limitándose a negociar o diezmo co rexente
de turno a cambio de protección. Ante a
miña insistencia por coñecer mellor ao
campesiñado detalláronme, nun ton non
exento de desprezo, o seu sistema de terras e usos comunais e a súa xestión
asemblearia. Ineficaz e primitivo o tildaron, pero a min evocábame ao meu fogar
e neses intres de morriña fun presa de
certa irritación contra as menestrais. A
cal estivo a punto de desbaratar a nosa
sintonía.
Saín do paso preguntándolle como
estaba articulado o resto do territorio
rebelde. Segundo elas aparte da capital,
Petra, e as aldeas agrícolas só dispoñían
dunha serie de fortificacións na liña da
fronte polo que excluindo os campos de
cultivo extramuros de Petra toda a carga
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alimentaria recaía sobre as comunidades
campesiñas. Erroneamente pareceume o
momento de indagar pola capacidade militar rebelde, expúselles a miña sorpresa
porque as milicias que nos atoparon non
portaran armas de fogo e sen embargo as
súas tropas foran quen de facer retroceder
aos destacamentos fronteirizos da Colmea.
O silencio e vacilación das menestrais
para responderme deixoume claro a debilidade da confianza mutua. Esta vez foi
Arúspice quen saíu ao paso aducindo que
todo o seu potencial armamentístico se
concentraba na liña da fronte e acto seguido desencadenou unha batería de preguntas sobre o pobo arraiano. Eu xa tiña
a composición de lugar para modular as
miñas respostas.
Unha descripción dun pobo arraiano
númeroso e armado sería máis temido
que desexado como aliado e nembargantes
un pobo diezmado e feble sería ninguneado
por irrelevante. O meu relato foi un traxe
a medida que satisfizo en primeira instancia ás inquisitivas menestrais. Cando
estas comenzaron a asoballarme solicitando detalles sobre os meus, escabullinme
insistindo na necesidade de presentarme

ante a miña escolta antes de que empezaran a preocuparse por min. O primeiro
asalto rematou en empate técnico. Cando
me reencontrei cos meus expliqueilles a
necesidade de seguirlle o xogo ás menestrais pero que ao mesmo tempo tiñamos que averiguar máis para saber con
certeza a correlación de forzas entre os
rebeldes e a Colmea. Debemos aproveitarnos da situación privilexiada na que
me coloca a superchería de que eu son a
escollida polos ceos pero sempre tendo
en conta que todo pode ser un perverso
montaxe das menestrais para manipularnos e que sexamos a súa carne de
canón. Estamos abocados a camiñar xuntas
nunha fronte única pero canto máis as
coñezo máis se menoscaba a miña confianza en que o seu camiño non se bifurque
do noso cando menos o esperemos. As
menestrais poden ter boas intencións
pero son unha elite gobernista na que o
corporativismo sempre prevalecerá nas
súas decisións.
Necesito descansar, hoxe foi un día
longo coa migraña como inseparable compañeira. Se de algo estou segura é de non
volver a catar ese brevaxe infernal.

O RINCÓN DE PAZ
VIÑOS, TAPAS E BOCATAS.

UN LUGAR DIFERENTE CÁLIDO, ACOLLEDOR,
DE EXQUISITA CÓMIDA E TRATO FAMILIAR.

COÑÉCENOS
AVDA. DE SANGUIÑEDA Nº 1 , MOS

Victoria Alonso acusa a alcaldesa de
Mos de dar información tendenciosa
MOS.

Os representantes do concello de
Mos confirmaron a súa asistencia a unha
reunión coa veciñanza de Tameiga para
falar das obras na contorna do fútbol
club Louro. Estas melloras supoñen a
humanización da zona de San Eleuterio,
as que están financiadas polo plan concellos da Deputación de Pontevedra.
En reiteradas ocasións tras preguntas
da oposición, a alcaldesa responde que
as obras non están rematadas xa que a
Confederación Hidrográfica Miño-Sil
aínda non deu o permiso para mover
uns postes de alumeado. Obra que antes
das municipais o Partido Popular anunciou
como rematada polo período electoral e
que meses despois segue igual e a usa
para confrontar a veciñanza, asegura o
Partido Socialista de Mos.
A voceira socialista, Victoria Alonso,
recrimínalle a alcaldesa que da información tendenciosa. A realidade é que
a petición de retranqueo dos postes foi

feita por Fenosa, a cal a Confederación
en decembro solicitoulle información
e esta a día de hoxe non a remitiu, declara Alonso. Engade que o Concello,
unha vez máis, quere facer un escrache
político enganando a veciñanza e botándolle a culpa do retraso da obra a
Confederación cando o retraso ven
producido por unha mala xestión de
Fenosa e do Concello.
A voceira di que outra vez o Concello
de Mos está atacando a unha administración gobernada por outra cor política
nun rabioso intento de atacar o PSOE.
Tamén convida a actual rexedora a que
en vez de enviar cartas a Confederación
para filtralas nas reunións coa veciñanza
dicindo que está presionando a dita administración, mande as cartas a Fenosa
que é da que estamos pendentes para rematar a obra. Recórdalle que a súa labor
é a de xestionar o Concello para mellorar
a vida da veciñanza mosense, non usar
o sillón para confrontar co PSOE.
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OS POEMAS DE MAR MIGUEZ

ELECCIÓNS
F

O VIÑO DE RUBiÓS

A TI

Ten Rubios un segredo,
Que todos queren compartir,
Un viño, vibrante e saboroso
Que o paladar fai revivir.

Sandomedio maxestuoso,
Paraíso o que voltar,
Si pasas por Rubios amigo,
Párate a descansar.

A ti que che gusta soñar, comparte
conmigo os teus soños,
o día, a noite, a saraiba,
a ilusión na noite da maxia...

Ten Rubios un segredo,
Que ninguén debe descoñecer,
Un val de sangue Xuliana,
Que da viño para beber.

Viva o viño de Rubios,
Tolura para os sentidos,
Quen convida a unha taza de viño,
Nunca estarásin amigos.

A ti que contemplas o mar,
deixame sentar o teu carón,
cunchas, silencio, vida,
a gaivota que voa perdida.

Ten Rubios ese segredo,
Que todos queren gardar,
Viño santo, caldo eterno
Rubios para recordar.

A ti que me miras con tenrura,
deixame quererte sen presa,
tempo, caricia, afecto,
momento e universo perfectos.

inalmente, despexouse a incógnita e o
presidente Feijoo convocou anticipadamente as eleccións no noso país para o
vindeiro 5 de abril, en coincidencia coas
que se celebrarán en Euskadi. As motivacións do adianto, semellan claras, por encima dos eufemismos emocionais aos que
nos ten afeitos o presidente da Xunta, parece que a consolidación do goberno de
coalición no estado, o fracaso da estratexia
bélica do seu partido en Madrid, a modo
alumno da ultradereita, e as primeiras, e
moi tímidas, medidas en beneficio do ben
común do goberno de Madrid poden xerar,
de feito o desexable sería que así fose, un
clima de tranquilidade e acougo que evidencie que os recursos ás porras, ao código
penal e ás ilegalizacións coas que a dereita
aspira a solucionar os conflitos, son manifestamente estúpidos e semente de problemas aínda máis graves cós que se pretenden evitar.
A paz social e o ben común é o peor
que lle pode acontecer á dereita cando
goberna á esquerda, xa que eles precisan
da crispación permanente; Venezuela, Eta,
Catalunya, para poder transmitir a necesidade de que son necesarios, pois é de
sentido común que é máis adecuado solucionar un problema falando que metendo no cárcere a quen non pensa como
ti, ou que ás maiorías sociais prefiren ter
máis coberturas públicas que menos, ou

BAR JONATHAN, EN BUDIÑO
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GALEGAS O 5 DE ABRIL

un salario digno que non telo, ou procurar a igualdade de xénero que non
facelo, ou non discriminar a ninguén
pola súa orientación sexual que si facelo, ou lembrar con respecto e consideración aos que foron asasinados pola
barbarie fascista que arrincar de modo
ignominioso e vil unha placa cos seus
nomes como fixo o indecente alcalde
de Madrid.... Se non houbese ningún
fenómeno relevante que distorsione a
percepción da realidade política, o paso
dos meses, practicamente, imposibilitaría ao PPdG manter a maioría absoluta que gozan no momento presente.
Por outra parte é máis ca evidente que
a alternativa ao goberno do PP só pode
saír dun tripartito entre o PSOE, o
BNG e o resultado final en que se
acabe concretando o chamado espazo
ruturista. No momento de escribir este
artigo aínda non está claro se unha soa
candidatura que baixo a denominación
Galicia en Común abranga a Podemos,
Esquerda Unida, Anova e o sector anticapitalista escindido de Podemos, ou
se estes dous últimos tratarán de formar unha candidatura pola súa conta.
Sexa como sexa parece que serán
Podemos con Antón Gómez Reino e
Esquerda Unida con Eva Solla os que

terán que competir por quen dos dous
pon ao candidato ou candidata á Xunta.
E das tres patas necesarias para construíren unha maioría alternativa ao Partido Popular, unha está ben, o partido
socialista, malia que ao meu xuízo Gonzalo Caballero está a amosar un perfil
excesivamente baixo, se cadra cun exceso de confianza perigoso no evidente
efecto arrastre que signifique o goberno

do presidente Pedro Sánchez, de momento semella que estable e consolidado.
Outra está moi ben, o BNG é unha
forza claramente ao alza cunha candidata dun nivel extraordinario e cunha
base militante numerosa e implicada no
seu proxecto político. E a última e definitiva pata está mal. A sensación de
caos e conflito permanente que trans-

mite, o mundo primeiro AGE, logo En
Marea , logo Galicia en Común e non
se sabe se algo máis, sen candidato a
día de hoxe, 19 de febreiro, e sen definir
a fórmula nin a denominación coa que
se van presentar, é tan elevada que sen
dúbida van recibir un forte castigo electoral. isto sábeo o PP e convoca as eleccións xa, coa intención de que sexa
canto máis mellor e dificultar por aí que
a suma dos tres grupos de esquerda chegue para conseguir os ansiados 38 escanos que lles darían a posibilidade de
evitar unha nova maioría popular. O resultado vai estar moi axustado, case me
atrevo a prognosticar que será 38/37 ou
37/38 sendo uns poucos votos os que
inclinen a balanza dun, ou doutro lado.
E o noso desexo é , como non podía ser
doutro modo, coincidente coa nosa liña
editorial, Galicia é o noso país e A Nova
Peneira aposta por quen defenda que o
pobo galego é o único suxeito que pode
, como calquera outro pobo do mundo,
decidir o seu propio camiño e gobernar
os seus propios recursos.
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XAQUÍN PASTORIZA
de Anticapitalistas de Galicia

E

Que defendemos as Anticapitalistas.
Debates en torno a Podemos e o cogoberno

stas semanas están a saír moitas
novas sobre Anticapitalistas e a
nosa marcha de Podemos. Nestas liñas
quero explicar un pouco a cuestión máis
alá das terxiversacións dos medios tradicionais que contribúen máis a xerar
confusión que a clarificar, por iso agradezo a oportunidade que me ofrece un
medio de comunicación alternativo
como “A Nova Peneira” para tratar de
dar luz. A miña organización, Anticapitalistas, está inmersa nun proceso
asembleario para readaptarnos colectivamente de cara á nova etapa que se
abre e apostar pola construción dunha
forza que loite por cambiar o sistema
de raíz.
Existen discrepancias desde hai tempo e témolas falado coas compañeiras
de Podemos.
Non se trata só da entrada de Unidas
Podemos nun cogoberno baixo a direción
dun partido neoliberal coma o PSOE. O
debate de fondo é: limitarnos a xestionar
o sistema actual ou mudalo e cambialo
radicalmente. Fica claro que este goberno é menos malo que calquera encabezado polas dereitas. Pero tamén é
certo que non vai afrontar os cambios

fundamentais que require un período
histórico caracterizado por unha profunda desigualdade e pola crise ecosocial.
Contribuímos ao nacemento de Podemos hai 6 anos, como unha ferramenta política das clases populares para
mudalo todo, para resistir xuntas a
ofensiva do capital e empoderarnos colectivamente, vencellada sempre aos
movementos e ao tecido social. Ë dicir,
construír un partido movemento baseado nos círculos, aberto, horizontal
e partcipativo. Lembro as primeiras
xuntanzas cando lanzamos o círculo de
Vigo, tumultuosas, participativas, onde
todo o mundo quería falar, felices de
construír conxuntamente un espazo de
encontro das persoas críticas con este
sistema. Vistalegre I marcou un novo
rumbo, converteu Podemos nunha máquina de guerra electoral co obxectivo
de chegar canto antes ao goberno sen
tempo para construír organización por
abaixo.
E agora Podemos mudou ate subalternizarse ao PSOE e converterse nun
partido de xestión, moi parecido aos
partidos do sistema. E asistimos a todo

este proceso adaptativo volcando a
maior parte das nosas enerxías na construción de Podemos, pero dicindo ben
as claras o que pensabamos.
A nosa aposta é non comprometernos coa xestión neoliberal; cando foi o
debate de investidura de Pedro Sánchez
defendemos acordos concretos para
avanzar e evitar políticas de austeridade,
pero sen compartir os retrocesos que
imporá a Unión Europea(anúncianse
8.000 millóns en recortes este mesmo
ano), construíndo un polo político e
social antagonista ao réxime e aos poderes económicos.
É dicir, apostamos por acumular
forzas a medio-longo prazo para convencer á xente de que a solución pasa
por unha revolución democrática, onde
a clase traballadora tome as rendas
por encima dos políticos e recuperemos
a riqueza da que se apropia unha minoría.
Por iso seguimos defendendo e loitando nas rúas por nacionalizar a banca
e as eléctricas, por un marco laboral
onde as traballadoras teñan a última
palabra, por planificar a economía desde
un punto de vista ecosocial, por que os

pobos poidan decidir en liberdade.
Ese é o noso proxecto estratéxico.
Tratamos de darlle forma organizada,
como alternativa ao sistema. Agora urxe
seguir loitando: no 8 de marzo para
que haxa avances feministas, esixindo
a derrogación das reformas laborais, a
regulación dos alugueres, para pechar
os CIES, prohibir os despedimentos en
empresas con beneficios, parar os desafiuzamentos e romper co artigo 135
da Constitución. Sen presión popular
organizada, non haberá avances. Sen
organización política rupturista, non
haberá cambio de sistema, temos que
organizarnos, non conformarnos “co
que hai”.
O 28 de marzo celebraremos unha
conferencia política para decidir a nosa
relación con Podemos. En Galiza xa decidimos desvencelllarnos das responsabilidades e dos espazos orgánicos de
Podemos. Temos proxectos estratéxicos
diferentes pero estamos seguras de que
nos seguiremos atopando coas compañeiras de Podemos en moitos espazos
onde se loita contra as políticas neoliberais. Marcharemos separadas pero
golpearemos xuntas.

Concertos:

-6 de marzo ás 23,00 A BANDA DE MAZINGER
-Sábado 23 de marzo ás 13,00 Sesión vermú:SON DO RÍO
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XOÁN ALONSO
Corresponsal en Euskadi
de A Nova Peneira

S

upoño que ninguén me levará a
contraria cando digo que a vida é
un abraiante misterio.
Unha cadea de ecuacións e estancias
escuras que o ser humano leva tentando
descifrar dende que comezou a eguer
os seus ollos do chan.
Séculos de estudos, investigación,
teorías, teoremas, ensaios e erros co
galo, xa non só de comprender o que
nos arrodea, se non tamén, de predicir
o seguinte andar nesta deriva galáctica
á que estamos encadeados.
As que non temos os coñementos
necasarios para entendérmonos todas
estas leas non nos queda outra saída
que fantasiar sobre o descoñecido. Sobre
as forzas magnéticas que manteñen en
orde a armonía do caos e os planetas
suspendadidos coma se fosen roupa
mollada. Unha auténtica maravilla.
Logo están os langráns que andan
todo o día metidos na rede na procura
de respostas, coma se non tiveran valentía abondo para levar sobre as súas

opinión

A VIDA
costas a pesada equipaxe da dúbida.
Que fermosa é a dúbida, se cadra,
tanto coma a vida, porque a vida si que
é fermosa e maravilosa.
Outro termo, que moitas veces adoitamos trabucar, ou mesturar ca vida, é
vivir.
Se acordades, ben podemos dicir
que a vida é fantástica, pero o que realmente importa é vivir, iso xa é outro
cantar. Iso moito veces é unha carallada.
Nesta beira amable do mundo, agora,
o vivir non está nada mal.
En condicións normais temos as ferramentes, ou, cremos que temos a capacidade de saltar e trocar o noso entorno no noso beneficio. Non embargantes, alén das nosas fronteiras a vida
covírtese nun drama, nunha loita cotiá
onde a vida e morte están anodadas
coma un cambio de estación. Ainda así,
paga a mágoa vivir, loitar, morrer.
Outra cousa ben distinta e que nos
derradeiros días volta estar na rúa, na

televisión, no congreso dos asnos e en
cada unha das nosas casas é o eterno
debate sobre o dereito a ter unha morte
digna.
Curiosamente, aqueles partidos políticos que se opoñen a este dereito
esencial na vida dunha persoa son os
que non fan máis que guindar pedras
nos fráxiles tellados do benestar colectivo. Son os que non fan máis que
por paus nas rodas dos que tentar vivir
e traballar dignamente.
Son os que non fan máis que premiar
os intereses privados a cambio dunha
bancada que lles permita vivir por enriba
das súas posibilidades.
Son os que , a fin de contas, sempre
estiveron en contra do sentido común
e do progreso.
Vivir é unha maravilla, un pracer,
vivir eche a hostia.
Vivir paga a pena sempre e cando
os sentidos sexan dunha. Vivir paga a
pena cando unha poida loitar cos sentidos contra os cambios de estación.

Vivir paga a pena cando unha poida
aloumiñar o vento cas xemas dos dedos
ou camiñar cos pes espidos sobre a
herba mollada da memoria.
Vivir paga a pena sempre que unha
lembre o camiño de volta á casa ou recoñeza a súa faciana no espello dos
ollos da persoa que ama.
O meu amigo Koke Péz Souto sempre
me di, vivir está guai, se non entramos
en detalles e se quitamos todo o malo.
Vivir paga a pena, e morrer, morrer
tamén.

O TEU
XORNAL
EN GALEGO

PRAZA DO CONCELLO 1 - SALCEDA
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O entroido de Salceda contra as agresións Infraestruturas e Urbanismo
convoca subvencións ás traídas
sexuais co ‘Entroidero ou besta’
de augas do Porriño

SALCEDA.

O municipio de Salceda
acolle a que sen dúbida é a
súa festa máis representativa,
a do Entroido, que leva máis
de 130 anos enfrontando aos
barrios de Castro Barreiro e
A Feira. O que eran festas
parroquiais, lévanse convertido en grandes festas que
congregan a multitude de
persoas chegadas de toda a
bisbarra.
O Concello de Salceda,
xunto coas asociacións de A
Feira e Castro Barreiro, veñen
de presentar a campaña “Entroideiro ou besta”, coa que
queren poñer o foco de atención nas agresións sexuais e
os ataques a mulleres, conscientes de que o anonimato
agochado detrás dunha máscara pode carrexar situacións
de risco para as mulleres. Pois
non é a primeira vez que este
ambiente de festa é aproveitado por suxeitos parapetados
detrás dunha máscara que
aproveitando as aglomeracións
se dedican a cometer actos

MOS.

moitas veces de acoso a mulleres.
Concello e asociacións pretenden deste xeito concienciar
na convivencia e no respecto,
de xeito que o entroido de
Salceda siga a ser coñecido
por unha única loita: a dos
barrios da Feira e de Castro
Barreiro. Baixo o lema “o
meu NON é o teu NON”, os
cartaces da campaña estarán
presentes polos torreiros de
festas dos dous barrios, así
como no camiño que os une,
no que se aglutinan os des-

plazamentos dos centos de
persoas que circulan entre ámbolos dous torreiros.
Loli Castiñeira, alcaldesa
de Salceda e responsable da
área de igualdade: “seguimos
implantando novas medidas
do plan de igualdade aprobado
en novembro de 2019. O noso
compromiso coa igualdade e
coa liberdade das mulleres
plásmase en campañas coma
esta, que non serían posibles
sen o compromiso das diferentes asociacións, neste caso
vinculadas ao Entroido”.

Dende a formación nacionalista manifestan a súa
satisfacción coa publicación
da primeira convocatoria que
se fai no Concello do Porriño
para a concesión de subvencións ás Comunidades de
aguas parroquiais. Esta liña
de subvencións introduciuse
nos orzamentos do 2018, en
vigor na actualidade, polas
emendas presentadas polo
BNG ao orzamento. Esta primeira convocatoria fai realidade, por un lado, a demanda das distintas asociacións e, por outro, as xestións
que os nacionalistas levaron
a cabo para conseguir que
se incluira no orzamento do
Concello un importe para
este fin.
As axudas publicadas teñen como obxectivo subvencionar gastos correntes das
Comunidades de augas, como
os gastos correspondentes a
analíticas de control sanitario
e gastos de mantemento e

conservación en captacións
de augas, obras de reparación,... As axudas comprenden un importe máximo total
de 95.000 euros e cun límite
máximo de 8.000 por asociación. O Bloque Nacionalista Galego sempre tivo claro
que os Concellos, como administración máis proxima,
deberían establecer nos seus
orzamentos partidas para colaborar coas redes de titularidade veciñal así como coordinar e colaborar para que
nas parroquias haxa un servizo de calidade no subministro de auga.
O BNG seguirá traballando nesta liña para que, ademais de subvencionar gastos
correntes, se incorpore outra
partida para inversións. Non
cabe dúbida de que os gastos
que teñen que facer as asociacións superan a súa capacidade económica para poder
manter un bo servizo no abastecemento das augas á veciñanza.
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Mos presentará o maillot
Ecoloxistas en Acción Vigo, grupo de
base da bisbarra na Vigo de Ecoloxistas oficial da saída de La Vuelta
en Acción Galiza
MOS.

O

ardúo traballo de todas as
ecoloxistas acadou que ao
escoitar a palabra clima inmediatamente ecoe na nosa cabeza
a palabra emerxencia. A acumulación de evidencias da perigosa deriva para a vida no
noso planeta é tan incontestable
que até o lobby negacionista
entregou a cuchara no seu intento de controlar e distorsionar
o imaxinario popular. A sociedade ten tan interiorizado a
grave situación que os cárteles
do ouro negro xa só tratan de
gañar tempo, de exprimirlle uns
dolares máis ao futuro do planeta
pensando que a guadaña só chamara a porta das casas máis
humildes. Pero cada tic tac que
permanecemos ociosas a nosa
supervivencia se encarece.
A poboación sabe que sen
demora hai que conxugar a vida
cun desenvolvemento sostible,
e busca coa mirada á clase política agardando solucións. En
Vigo esas miradas quedan perdidas no vacío. O goberno local
segue ancorado no desarrollismo
trasnochado do século pasado
incapaz de abordar os retos deste
século. Camiñando como un dinosaurio cegado pola súa grandeza deixando as súas pegadas
cara o abismo. De pouco serviu
o sprint do alcalde para sair na
foto finish das primeiras cidades
en asinar a declaración de emerxencia climática se a renglón
seguido extravía o manual adxunto coa declaración.
Hai políticos que bastante
teñen con sobrevir na súa mediocridade como para esixirlle
que sexan punta de lanza. O
rexidor de Vigo carece de dita
coartada, xa que atesoura capital

político de sobra para abanderar
a transición ecolóxica da cidade
olívica. Nembargantes prefire
dilapidar todo ese capital apostando por seguir acumulando
formigón e ferro tiznados de
CO2. Préndense as luces, sóa o
repique de tambor, xesticula o
alcalde de Vigo con grandilocuencia e nos anuncia que declara a emerxencia climática e
a súa medida estrela é a contrucción dun tunel no saco vello
da cidade. O noso Olivo bicentenario, adusto e solemne, treme
como un pusilánime cada vez
que lle pousa a mirada o alcalde,
vendo como se as gasta este
cos seus conxéneres. O son da
motoserra anuncia cada obra:
Gran Vía, Vía Norte, O Castro
e agora o entorno da Porta do
Sol. Non hai remodelación en
Vigo que non cercene a estas
testemuñas mudas do devenir
da nosa cidade.
Todas queremos ese gran espazo de encontro coronado polo
sireo. Todas queremos un Vigo
histórico humanizado, peonil sen
fumes nin estridencias, pero non
sobre a carcova dun tunel de
CO2.
O mundo o movemos desde
abaixo. Movémolo con actos
como o de hoxe no que saimos

a rúa xuntas a lembrar o camiño
aos renuentes e sinalar as bifurcacións aos que preferen perderse
nas vías moitas. Movémolo xuntas coa forza que nos da a clarividencia que nos da vislumbrar
o futuro que lle depara aos nosos
descendentes se permanecemos
man sobre man. O mundo o
movemos desde abaixo pero
sempre é máis doado se o dirixente de turno non é un peso
morto.
As ecoloxistas sairemos a
rúa da man das compañeiras de
Vigo Histórico unha e mil veces
a clamar contra o disparate dun
túnel nun entorno que xa debía
estar declarado Zona Baixa en
Emisións. Sairemos a esixir máis
rúas peonís, a impedir talas caprichosas, a denunciar o despilfarro enerxético, a defender os
montes da nosa bisbarra dos delirios urbanísticos, a lembrar que
a nosa ría non pode aturar máis
recheos.
Aínda que os dinosaurios do
século pasado rematen está vez
aplastando as esperanzas da xeneración folereciente, sairemos
unha e outra vez a lembrarlles
que non imos compartir o seu
camiño á extinción. Negámonos
a ser reféns dos dinosaurios do
século pasado.

Celebrouse na Asociación
de Veciños Celado de Cela a
segunda sesión da Mesa de
La Vuelta. A primeira tivera
lugar no Concello de Mos o
pasado 30 de xaneiro.
Nesta segunda xuntanza
estiveron presentes un total
de 20 participantes entre os
que se atopaban Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, Sara
Cebreiro, concelleira de Cultura, Begoña Toucedo, concelleira de Deportes, representantes dos clubs ciclistas
Corredoira e Master Louriña,
representación das asociacións
veciñais do municipio, representación das asociacións deportivas, representantes da
Escola de Música Municipal
e dos grupos de música de
Mos, representación das asociacións culturais mosenses,
un educador e unha usuaria
de EVD Galicia en representación dos colectivos con discapacidade, representación de
AEMOS, representación das
ANPAS de Mos, tres integrantes da empresa Publigal,
representantes da Asociación

de Palilleiras de Mos, da Asociación de Mulleres Rurais
Val da Louriña e da Comunidade de Montes de Mos.
Nesta Mesa decidiuse que
o vindeiro venres 28 de febreiro realizarase a presentación oficial do maillot institucional do Concello de Mos
conmemorativo de La Vuelta
Ciclista a España no IES de
Mos. O devandito maillot utilizarase durante o presente
ano 2020 como agasallo institucional da administración
local mosense e poderá ser
mercado tamén por particulares interesados a partir de
marzo. Tamén se tratou sobre
a IV Carreira Ciclista Challenge Máster e Junior que
transcorrerá por Mos, O Porriño e Redondela os días 29
de febreiro e 1 de marzo. A
saída de Mos será o día 29.
Así mesmo deuse conta
da programación municipal
conmemorativa do Día Internacional da Muller deste ano,
dentro da que se organizará
unha homenaxe a unha muller
de gran relevancia do mundo
do deporte mosense.

Primeira quenda das Xornadas
Gastronómicas do Entroido
PORRIÑO.

O sábado 15 comezaron
as Xornadas Gastronómicas
do Entroido nas que participan
vinte establecementos de hostalaría da vila.
Ata o 14 de marzo, cada
venres e sábado, a partires
das 19 horas, os bares e cafeterías participantes ofrecerán
un pincho polo prezo de 1 €
con eñaboracións propias do
Entroido como orella, lacón,

cacheira ou filloas. Nas Xornadas participan os establecementos: “Tapería La de
Evi”, “Saspi”, “Paso a Nivel”,
“Argentino 2”, “Adéle”, “Segredos”, “Millenium 33”, “Cólleo con pinzas”, “La de Chato”, “A Francachela”, “El Patio”, “Pantera Rosa”, “Maloserá”, “Sol”, “Adega de Montero”, “Maracaibo”, “Mesón
Mondariz”, “La Cueva” y
“Cafetería O Porriño”.
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Os socialistas de Mos presentan alegacións a modificación
puntual para o proxecto da cidade deportiva
MOS.

O pasado 28 de xaneiro
rematou a exposición pública
do proxecto do Real Club do
Celta de Vigo en Mos, e polo
tanto o prazo para presentar
alegacións a MP que o goberno
do concello quere levar adiante. O partido socialista de Mos
dende o primeiro momento
estivo en contra de este macro
centro comercial con campos
de fútbol porque entenden que
este non é o tipo de proxectos
que precisa o concello de Mos
para medrar, e moi lonxe de
beneficiar a veciñanza de Mos,
o gran beneficiado será o presidente do Celta a costa da
destrución do patrimonio natural do concello.
A día de hoxe aínda non
podemos coñecer a cifra exacta
das alegacións presentadas

pola veciñanza debido a gran
cantidade de alegacións no rexistro do Concello, onde tardaran uns días en rematar de
rexistrar todas as alegacións
presentadas. Esta gran afluencia de alegacións demostra
que a veciñanza de Mos rexeita
a cidade deportiva.
O partido socialista quixo

"EN PUXEIROS"

participar en este proceso presentando 28 alegacións a modificación puntual, repartidas
en oito bloques. O medio ambiente, patrimonio, mobilidade,
repercusións no pequeno comercio, o incumprimento da
axenda 2030 e o feito de que
o plan xeral este recentemente
aprobado polo cal non tería

cabida facer unha MP, son os
principais fundamentos que o
partido socialista quixo reflectir
nas súas alegacións.
Victoria Alonso, voceira
dos socialistas de Mos manifesta que non da crédito ante
os últimos sucesos no período
de alegacións, di non sorprenderlle as reaccións da alcaldesa

xa que a señora Arévalo sempre ten o mesmo modu operandi, abroncar e enfrontar
tanto administracións coma
veciños e veciñas cando estes
non van polo seu mesmo raíl.
Di que a única “inimiga
hostil” de Mos é a señora Arévalo, impóndolle a veciñanza
un proxecto que rexeitaron
dándolle un maior numero de
votos os partidos que se posicionaron en contra do proxecto. Tamén lle recorda que o
partido socialista de Mos esta
defendendo a toda esa veciñanza de Mos que non quere
o proxecto no monte de Tameiga, e a diferencia da rexedora nunca abroncou aqueles
que están a favor, e lle pide a
señora Arévalo que sexa quen
de estar a altura como alcaldesa
de todos os veciños de Mos.
Pídelle que se centre nas necesidades reais de Mos e retire
este proxecto que é unha deslealdade con toda a veciñanza
mosense.
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Constituída a Comisión Especial do Líndano
que volverá a reunirse despois das eleccións

A Xunta non informa a Salceda
do novo Plan de Transporte

PORRIÑO.

SALCEDA.

Baixo a presidencia da alcaldesa Eva García de la Torre
e, finalmente coa presenza de
dous vogais en representación
da Xunta de Galicia, quedou
constituída a Comisión Especial
para a Descontaminación por
Líndano. A sesión constitutiva
realizouse no Concello do Porriño onte mércores á tarde.
Por parte municipal participaron ademais da alcaldesa, os
concelleiros Lourdes Moure
(PSOE), Pedro Pereira (BNG),
Alejandro Lorenzo e Abel Estévez (PP); Manuel Carrera
(UDDL) e Pedro Ocampo (EU
Son). Foi precisamente EU Son
o grupo político que propiciou
o acordo plenario unánime para
a creación desta Comisión Especial.
En representación da Xunta
de Galicia acudiron José Manuel
Gónzalez Gónzalez, xefe territorial da Consellería de Medio

Ambiente en Pontevedra, e Natalia Botana Rey, xefa do Servizo
de Control de Riscos Ambientais
da Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade en Pontevedra.
Ademais forman parte da
Comisión Especial, Patricia Sío,
voceira da Plataforma de Afectados; representantes veciñais
de Relva, Alba e San Salvador;
e un vogal de cada un dos tres
principais sindicatos (CCOO,
UXT e CIG).
Nesta sesión constitutiva
acordouse que a Comisión Es-

pecial manteña reunións trimestrais o primeiro luns do mes
que corresponda polo que a
vindeira reunión debería ser no
mes de maio, despois das eleccións galegas.
Eva García repetiu a súa valoración “positiva” de que a
Xunta de Galicia “estea representada porque sen eles esta
Comisión Especial nacería moi
coxa”. A alcaldesa sostén que
nesta Comisión Especial “a
Xunta terá que comprometerse,
non só con palabras senón tamén
cunha partida orzamentaria”.

O Concello de Salceda de
Caselas ven de manifestar a
súa preocupación ante a falta
de información por parte da
Xunta de Galicia así como da
empresa adxudicataria dos horarios de autobús que existirán
no municipio a partires do
vindeiro 24 de febreiro, día
en que se producirá o cambio
de empresa, pasando a pertencer o servizo a Monbús.
A día de hoxe o Concello
non ten ningún tipo de comunicación onde se informe do
cambio de empresa nin dos
posibles cambios de horarios
que poidan existir, feito que
preocupa especialmente, conscientes dos graves problemas
que poden carrexar estes posibles cambios á veciñanza
ante este total descoñecemento
da situación.
O Concello ten xa solicitado á Dirección Xeral de

Mobilidade toda a información que poida facilitarse do
novo servizo, sen que a día
de hoxe se teña recibido resposta. Lamentan dende o
Concello que a Xunta non
tivese a ben informar coa
antelación suficiente tanto
ás persoas afectadas como
ao Concello, por ser a administración máis próxima ás
persoas usuarias.
Lucía Pereira, Concelleira
de transporte: “A nosa preocupación por esta situación é
absoluta, e lamentamos profundamente non poder facilitar
información á veciñanza. Só
nos queda agardar que a partires do luns non se produzan
situacións que prexudiquen ás
persoas usuarias do transporte
público, e agardamos que dende a Xunta de Galicia se nos
facilite información canto antes
para poder trasladala á veciñanza”
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Salceda formará a 15 persoas desempregadas en servizos de bar e cafetería
SALCEDA.

O Concello de Salceda ven de abrir o
prazo de presentación de ofertas para a
contratación da acción formativa denominada “Certificado de profesionalidade
HOT327_2 Servizos de bar e cafetería”,
enmarcado dentro do Programa Integrado
de Emprego do Concello de Salceda de
Caselas. Así, ata o vindeiro 18 de febreiro,
as empresas que o desexen poderán presentar as súas ofertas para a realización
da totalidade dos trámites de xestión da
mencionada acción. Garantindo absoluta
transparencia no proceso, o Concello ven
de facer públicas as bases da convocatoria
na Plataforma de Contratos de Galicia
(www.contratosdegalicia.gal), e conta
cun orzamento base de licitación de
25.280 €, lembrado ademais que se trata
dunha actividade exenta de IVE.
Trátase dun módulo formativo de 640
horas, nas que se inclúen 80 horas de
prácticas en empresas. A finalidade é
que as 15 persoas que poderán acceder a
esta formación poidan solicitar a expedi-

ción do título oficial ante a Xunta de Galicia, mellorando deste xeito a súa empregabilidade. A formación desenvolverase
no CDL O Torrón, no que o Concello de
Salceda centraliza tódalas actividades da
área de formación e emprego.
O Programa Integrado de Emprego
atende a 100 persoas desempregadas de
sectores diversos: discapacidade, risco
de exclusión social, menores de 30 anos
con baixa cualificación e cualificadas,
maiores de 45 anos, persoas desempregadas perceptoras de prestación, subsidios
por desemprego e RAI, mulleres, etc.,
presentando un obxectivo de inserción
laboral dun mínimo do 40% das persoas
participantes.
As persoas beneficiarias participan
nun mínimo de cinco accións individuais
e tres accións de distinta natureza de
xeito activo durante os 12 meses de
duración do programa. Ademais da formación que se agrupa en catro itinerarios
formativos: Administración e atención
ao cliente, almacén, produción industrial

e hostalería, ademais prácticas en empresas da zona coas que o Concello establecerá convenios de colaboración
para cumprir co compromiso de inserción
marcado.
Verónica Tourón, Concelleira de Formación e Emprego: “esta formación é
unha grande oportunidade para persoas
desempregadas, nun sector como o da
hostalería que o que demanda é a profesionalización. Por outra banda, a licitación

de servizos forma parte da liña marcada
por este goberno de transparencia e participación”.
Loli Castiñeira, Alcaldesa de Salceda:
“As políticas de benestar, incluídas as de
emprego, son a nosa prioridade. O Proxecto Integrado de Emprego supón un
importante esforzo administrativo para
este Concello, pero seguiremos a poñer
todo da nosa parte na busca dos mellores
datos para a nosa veciñanza”.

" VEN COÑECER Á TÚA NOVA ARAGONTA"

[ 18] Outubro 2019

a louriña

A Xunta remata o mandato sen recibir á alcaldesa de Salceda
SALCEDA.

O equipo de goberno de Salceda, coa súa alcaldesa Loli Castiñeira á cabeza, ven de facer
pública a situación que consideran discriminatoria por parte
da Xunta de Galicia, que mantén
sen contestación as múltiples citas pedidas dende o Concello
con diferentes consellerías para
tratar temas de importancia para
Salceda, resposta que se presenta aínda máis difícil unha vez
que se veñen de convocar eleccións autonómicas.
Así, por unha banda, o
equipo de goberno ten pedido
xa en tres ocasións xuntanza coa
Conselleira de infraestruturas e
mobilidade, Ethel Vázquez
Mourelle, para tratar sobre os
enlaces da Gándara e a Lagoela
co casco urbano, así como do
saneamento das parroquias de
Soutelo e Entenza, obras funda-

mentais para o Concello de Salceda, sen que ata o día de hoxe
se teña nin tan sequera dado resposta ás solicitudes de xuntanza
enviadas dende o mes de outubro.
Tampouco a Conselleira de
educación, Carmen Pomar Tojo,
ten a ben dar resposta ás solicitudes de reunión enviadas dende
fai máis dun mes. O equipo de
goberno optou por pedir as reunións directamente coa conselleira logo de que o xefe territorial, César Pérez Ares, tampouco
dese resposta ás múltiples solicitudes de reunión enviadas ao
longo da lexislatura pasada e tamén na lexislatura actual. Son
moitos os temas relativos á área
de educación que están sobre a
mesa, sen que ata o de agora
fose posible o seu tratamento
ante a falla de resposta da conselleira: situación do CEP Alta-

mira, necesidade de patio cuberto no CRA Raíña Aragonta,
necesidade de ampliación e de
implantación de bacharelato no
IES Pedras Rubias, etc.
Dada a situación, o equipo
de goberno (MS e PSOE) chega
á conclusión de que a cor polí-

tica está a influír neste silenzo
por parte da Xunta de Galicia,
pois cada día se están a publicar
nos diferentes medios de comunicación multitude de xuntanzas
entre a Xunta e os diferentes
Concellos, sen que o Concello
de Salceda de Caselas poida optar a algunha desas
xuntanzas.
Verónica Tourón,
tenenta de alcaldesa,
lamentou a actitude da
Xunta de Galicia,
agardando que “a
Xunta non se limite á
xa habitual visita de
campaña a Salceda
sen tratar os problemas reais da veciñanza. O Goberno

municipal de Salceda é o lexítimo representante dos e das salcedenses, e non recibir ó Goberno é o mesmo que non recibir
á veciñanza”
Loli Castiñeira, alcaldesa de
Salceda: “non nos queda outra
que facer pública esta situación
que consideramos discriminatoria, agardando que deste xeito
as conselleiras teñan a ben atender as nosas solicitudes. A veciñanza de Salceda é igual de importante que a dos demais
municipios galegos, sexa cal
sexa a súa cor política, e este
goberno non vai deixar de loitar
pola defensa dos seus intereses.
O Presidente da Xunta ven de
convocar eleccións autonómicas, o cal non pode ser excusa
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Entroido en Salceda: máis de 130 anos de
historia dun enfrontamento
SALCEDA.

A Casa da Cultura Castelao
acolleu esta mañá a presentación do que probablemente
sexa un dos entroidos máis antigos da provincia, e que mantén cando menos dende 1888
(data da primeira proba documental) a loita entre dous barrios da mesma parroquia: A
Feira e Castro Barreiro. Precisamente Loli Castiñeira, alcaldesa de Salceda, e Alex Rodríguez, Concelleiro de
Cultura, estiveron hoxe acompañados de representantes de
ámbolos dous barrios (Sofía
Carracedo e Félix Méndez
pola Feira e Arancha Rodríguez e Ana Troncoso polo Barreiro), que non perderon oportunidade de defender o seu
como o Entroido máis apaixoante e o único capaz de unir
a todo un barrio independentemente dos gustos, intereses
ou incluso ideoloxía política
de cada quen, co único fin de
facer un mellor entroido que o
barrio rival. E ese é precisamente unha das grandes diferenzas do Entroido de Salceda,
a non existencia de barrio ganador e barrio perdedor, ou
polo menos non de xeito oficial, xa que o premio é a boa
ou mala crítica da xente, sen
veredictos.
Castro e Barreiro e A Feira
celebrarán o martes 25 (festivo
local) o seu día grande, coa
presentación das súas carrozas
e comparsas, nas que participan máis dun cento de persoas
de tódalas idades. Tamén nisto
leva cambiado moito, xa que
historicamente só lle estaba
permitida a participación nas
comparsas á xuventude, que

deixaba de poder participar no
momento en que casaban. Sen
embargo hoxe en día, ámbolos
dous barrios abriron a participación á xente de tódalas idades, involucrando deste xeito
aínda en mellor medida á totalidade da veciñanza.
Tanto as representantes de
castro Barreiro como da Feira
quixeron facer un especial recoñecemento ao traballo das
persoas maiores, sen o cal sería
absolutamente imposible manter esta tradición hoxe en día,
destacando que “delas seguimos a aprender cada día para
seguir a facer o mellor carnaval”.
Dende o ano 2018 a Feira
ven representando ademais o
que xa se coñece como “entroido histórico”, coa presentación do seu rancho de entroido formado por seis
danzantes e dúas damas, que
aparecen rodeados dos cabaleiros, encargados de abrir espazo entre o público para que
o rancho poida realizar as súas
danzas.
Con todos estes elementos,
o Concello de Salceda segue
apostando pola declaración do
Entroido de Salceda como
festa de interese turístico, instando á Xunta de Galicia a que
teña en conta tanto a centenaria
tradición que se agocha tras o
entroido de Salceda, como o
esforzo que se está a facer na
recuperación das figuras históricas da festa, que levaban
décadas desaparecidas.
A Alcaldesa, Loli Castiñeira, amosou a súa satisfacción por ter “tres entroidos en
un” en Salceda: o entroido infantil con máis de 1200 nenos

e nenas de 0 a 16 anos desfilando pola vila, o entroido
institucional con máis de 100
participantes no XXII desfile
de carrozas e comparsas do
domingo que cada ano reúne
a milleiros de persoas no público, e o entroido tradicional
co histórico enfrontamento
entre Castro Barreiro e Feira.
Así mesmo quixo recoñecer
o traballo realizado polo Concelleiro de Cultura Alex Rodríguez que, a pesar de tratarse dunha festa transversal
que implica a tódalas áreas, é
o encargado da coordinación

e organización dos diferentes
actos. Tamén quixo a alcaldesa agradecer o esforzo
tanto do persoal municipal e
Policía Local como do volun-

tariado e especialmente de
Protección Civil, sen os cales
sería imposible sacar adiante
este tipo de eventos multitudinarios.
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Aberto o prazo para a creación do catálogo
de propostas culturais para 2020
PONTEAREAS.

A concellería de Cultura, que
dirixe Fernando Groba, informa
da publicación das bases para a
creación do catálogo de propostas
culturais do concello de Ponteareas para o ano 2020.
Este catálogo ten unha tripla
función, dota ás entidades interesadas dunha ampla oferta
de propostas culturais, promociona as iniciativas artísticas
locais e impulsa a riqueza da
cultura popular existente no
noso concello.
Fernando Groba explica que
pretende ser ademais un instrumento vivo, útil e eficaz para o
coñecemento dos diferentes grupos de música, teatro, danza e

outras modalidades artísticas que
existen no concello. Neste catálogo recollerase información detallada sobre cada un dos grupos
ou artistas de xeito que as entidades interesadas e organizadoras

de actividades poidan programar
tomando como referencia este
catáogo e atopen nel unha ampla
oferta.
Bandas de música, masas
corais, grupos de baile folclórico,

música clásica, música tradicional, charangas, grupos músicovocais, teatro, grupos de playback, pop-rock ou outras modalidades como as e animación
infantil, audiovisual, ballet, cantautores, magos ou poetas.
O prazo de presentación es-

tará aberto ata o 6 de marzo ás
23:59 horas e será preferiblemente por vía electrónica a través
do formulario normalizado dispoñible no apartado de Cultura
da páxina web do Concello
https://ponteareas.gal/servizos/cul
tura/bases-cultura/

"Comida caseira,
saudable,
vexetariana e para
levar"
Planta superior Plaza de
Abastos de Ponteareas
886 099 357
600 043 274
www.alpuntoponteareas.es

FONROUGE

ANTES

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

PICOTO S/N - PONTEAREAS

DESPUÉS
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A CERRALLARÍA CAR HOUSE CHEGA A PONTEAREAS
A TRANQUILIDADE DE PÓR A NOSA SEGURIDADE EN MANS DE PROFESIONAIS DO MÁXIMO NIVEL

Na Avda. Cstelao nº 14 ven de abrir unha nova empresa
que, pola garantía e fidelidade que nos ofrece Fran o
seu impulsor, non nos quedou outra que achegarnos a
coñecela, e abofé que as nosas expectativas, que xa
eran altas, non se viron defraudadas, todo o contrario.
CAR HOUSE e UNHA CERRALLARÍA QUE :
- Nace no 2.020 pero impulsada por profesionais con
máis de dúas décadas de experiencia no sector.
- Abren portas.
- As chaves dos coches non teñen segredos para eles.

- Cambian pechaduras normais.
- Cambian pechaduras de seguridade.
-- Duplican todo tipo de chaves.
- Venden e reparan caixas fortes e portas de seguridade.
- Podemos atopar os máis modernos modelos de mandos a distancia.
- Instalan peches en ventás.
- A eficacia e rapidez no servizo son os dous elementos
esenciais da súa filosofía de traballo.
-Podemos contar coa súa axuda en todas e cada unha

das localidades das seguintes comarcas: O Condado Paradanta, A Louriña, Val Miñor, Baixo Miño, Redondela e
por suposto en calquera zona de Vigo.
- Se precisas fontaneiro, carpinteiro de aluminio ou de
madeira, electricista ou mercar iluminación LED chámaos tamén, sorprenderanche polo altísimo nivel dos
seus profesionais e pola excelente relación entre a calidade e o prezo.
- Os presupostos son personalizados.
- E como non podía ser doutro modo, cobren urxencias
as 24 horas do día.
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O Castelo do Sobroso vestíuse de voda
PONTEAREAS

O Castelo de Sobroso acolleu
o desfile de traxes de noiva da deseñadora galega Patricia Avendaño
para esta tempada 2020 acompañada das propostas do estilista Óscar Novo, encargado do deseño
deste novidoso evento que combinou moda, música e danza.
A presidenta da Deputación,
Carmela Silva, o alcalde de Ponteareas, Xosé Represas e o Alcalde
de Mondariz, Emilio Barros, entre
outras autoridades presentes apoiaron esta iniciativa na que participaron como público comerciantes
do sector das vodas e celebracións,
blogguers, fotógrafos, empresarios
do mundo da flor e veciñanza en
xeral.
O alcalde de Ponteareas, Xosé
Represas, destacou a importancia
do Castelo do Sobroso e o grande
esforzo que ten feito a Deputación
na recuparación deste máxico es-

Ampliado o prazo para
revisar e aprobar
definitivamente o PXOM
PONTEAREAS

pazo que na actualidade é testumuña dunha importante actividade
turística, cultural e social.
A cita foi conducida por Diana
Nogueira e contou con dúas actuacións estelares a cargo da vocalista Rosa Cedrón, imaxe de
marca de Óscar Novo, e a compañía Nova Galega de Danza.

O desfile foi unha mostra máis
do xeito en que tradición e vangarda
conflúen no traballo que vén desenvolvendo a Deputación de Pontevedra estes últimos anos, co obxectivo de crear novas experiencias
e novos atractivos para a captación
de visitantes do destino #PontevedraProvincia.

O goberno municipal
informou da ampliación do
prazo para que a Xunta
aprobe definitivamente o
Plan Xeral de Ordenación
Municipal (PXOM). Desde
que se iniciou na Xunta a
revisión do documento,
aprobado provisionalmente
polo Pleno o pasado mes
de outubro, mantivéronse
diferentes reunións entre
responsabeis políticos e persoal técnico das dúas ad-

ministracións. A Xunta debía tomar unha decisión sobre o PXOM antes do 13
de febreiro, data na que
conclúen os tres meses estipulados por lei, pero ambas
as dúas administracións observaron que, dada a complexidade e volume do traballo e a necesidade de aclarar e unificar criterios de
carácter técnico, era preciso
contar con máis prazo para
asegurar a aprobación definitiva do Plan.

Resposta ás declaracións
de Acip relativas ao PXOM
PONTEAREAS

O BNG de Ponteareas
cualificou de “desfachatez”
as críticas de ACIP en relación ao PXOM e á ampliación do prazo para a
aprobación definitiva. “Os
que critican esta pequena
ampliación son os mesmos
que provocaron a suspensión do Plan en 2002, non
aprobaron o PXOM en 13
anos e se opuxeron hai
poucos meses á aprobación
do Plan votando en contra.

Se de ACIP dependera,
estariamos agora comezando o PXOM desde
cero”, sinalan dende o Bloque. O BNG considerou
ademais “un chiste” que
ACIP se preocupe agora
da demolición do Eroski,
cando este problema é consecuencia dunha licenza
ilegal concedida polo goberno do que formaba parte o voceiro dos independentes, Juan Carlos González”

Inxeñeiro técnico
Agrícola

PABLO
CARBALLIDO
Av. Rosalía de
Castro, 2

ABRIMOS ÁS 19,00 TODOS OS DÍAS AGÁS OS MARTES
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O servizo de orientación laboral municipal
asesora ao alumnado nos centros educativos
PONTEAREAS

A concellería de Formación
e Emprego, que dirixe Vanesa
Fernández, informa que o servizo
de orientación laboral do concello
de Ponteareas comezou as visitas
aos centros educativos da comarca do Condado para informar
ao alumnado das saídas laborais
e tamén da oferta de estudos da
que dispón.
En concreto, esta nova rolda
de visitas e charlas, que imparte
a orientadora laboral Isabel Illán,
comezaron no IES Pazo da Merced do concello das Neves o
pasado 12 de febreiro ás 10:30
horas. A orientadora dirixíuse

ao alumnado dos ciclos de informática para o asesoramento
en canto ás saídas formativas e
laborais unha vez que rematen
o seu ciclo.
O vindeiro 19 de febreiro ás
12:45 horas será o turno do
alumnado dos últimos cursos
da ESO do IES do Barral, en
Ponteareas. Preto de cen alumnos
e alumnas participarán nestas
primeiras sesións informativas
que se irán programando nos
demais centros educativos da
comarca ao longo deste curso.
A concelleira Vanesa Fernández explica a importancia
de que o alumnado dispoña dun-

ha ampla e detallada información
sobre os diferentes estudos que
se ofertan e as saídas laborais
para que poidan deseñar o seu
futuro con máis probabilidades
de éxito, “dispor de información
actualizada reduce a porcentaxe
de fracaso e aumenta a porcentaxe de acertos á hora de decidir
que estudar ou a que adicarse
no futuro. Ás veces o alumnado
pode atoparse perdido entre a
ampla oferta ou descoñece hacia
que mercado laboral se orientan
as formacións,
por iso, dende
o departamento
de orientación

se realiza este indispensable traballo”.
O servizo de orientación laboral de Ponteareas está ubicado
no Centro de Desenvolvemento

Local e a él pode acceder toda a
cidadanía que precise información sobre como reconducir a
súa traxectoria laboral e de formación.

JOSÉ LUIS TEIXEIRA RODRÍGUEZ
DELEGADO
Rúa Redondela Nº 1 Baixo - Ponteareas
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A Policía Local reforza a
A Feira das Ensinanzas Profesionais e
Artísticas esperta a curiosidade do público inspección da venda

ambulante en Ponteareas

PONTEAREAS

O alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas, e a deputada
provincial responsonsable de
Centros de Ensino, Noemí Outeda, inauguraron a terceira edición da Feira das Ensinanzas
acompañados do inspector territorial de Ensino, Antonio, do
concelleiro de Mocidade Miguel
Bouzó e da concelleira de Benestar Social e Igualdade Verónica Carrera que realizaron
unha visita a cada un dos stands
dos centros educativos.
Por vez primeira a feira
abríu as súas portas para o público xeral e foron moitas as
familias que percorreron os
stands na procura de información orientada a tomar a mellor
decisición académica.
“Espertar a súa curiosidade

PONTEAREAS

e que teñan a oportunidade de
coñecer a experiencia dos e das
propias estudantes dos ciclos é
fundamental porque canta máis
información teñan mellor poderán decidir o seu futuro en
relación á formación e á procura
de emprego”, explica o Alcalde
Xosé Represas.
Ademais da cidadanía tamén
visitaron a feira técnicos e autoridades locais de concellos
veciños atraídos pola ampla
oferta de stands e polo oportunidade de ver en directo de-

mostracións do traballo para o
que se preparan. O mércores a
feira volve abrir as súas portas
para o alumnado dos centros
educativos que serán guiados
polos 29 stands nos que poderán
coñecer os traballos de cantería,
caracterización, música, actividades na natureza, xoiería,
panadaría, auxiliar de voo, arte
dramático, robótica, soldadura,
sociosanitaria, tapicería, automoción, ilustración e un longo
etc de formacións profesionais
que poderán cursar.

A Policía Local de Ponteareas reforzou nas últimas semanas a inspección da venda
ambulante, intervindo de forma
especial na retirada de postos
de venda sen autorización. Segundo informa o concelleiro de
Bo Goberno, Roberto Mera,
área encargada das ocupacións
de espazo público como a venda
ambulante, “estamos implementando novos protocolos e métodos de inspección permanentes
e continuos da Policía Local
para asegurar o cumprimento
da normativa de venda ambulante”. O edil nacionalista salienta que “a venda ambulante
ilegal prexudica ao concello
pero tamén aos vendedores que

cumpren coas súas obrigas e
ao comercio local, converténdose nunha competencia desleal”. As inspeccións da Policía
Local irán dirixidas a detectar
os postos de persoas non autorizadas para a venda ambulante,
o control dos produtos para evitar a venda de mercadorías prohibidas ou falsificadas, a comprobación do cumprimento das
dimensións dos postos autorizados e da súa ubicación, o
control das altas na seguridade
social así como o depósito de
residuos e lixo ao remate da
xornada.Nas últimas semanas
a inspección da Policía Local
foi continua e como resultado
da mesma detectáronse e retiráronse doce postos na feira.
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O CIM presentou o seu balance nunha
xornada de traballo aberta ao público
PONTEAREAS

Representantes de asociacións, entidades e organizacións
sociais, cidadás, veciñais e profesionais comprometidas coa
igualdade asistiron á xornada
aberta de traballo organizada
polo Centro de Información
ás Mulleres de Ponteareas
(CIM), dependente da concellería de Benestar Social e
Igualdade que dirixe Verónica
Carrera. A concelleira Verónica
Carrera explica que o CIM é o
único centro especializado da
comarca para mulleres e persoas do colectivo LGBTQI+.
Froito da dedicación e impli-

cación do grupo de profesionais
no último ano atendeu a 310
persoas de toda a comarca en
1028 consultas pscolóxicas,
xurídicas, sociais, informativas
e de promoción da igualdade.
Durante dúas horas o equipo
do CIM presentou o traballo
feito nos anos 2018 e 2019,
tanto a parte asistencial como
a referida á implementación
de programas e de accións do
V Plan de Igualdade Local,
que se atopa na metade do seu
período de execución, e levouse
a cabo unha avaliación na que
o CIM aportou os datos e o
público reflexionou sobre o

traballo realizado aportando
tamén as súas suxestións que
serán incorporadas no deseño
das accións deste ano.
O Plan de Igualdade, que
se está a desenvolver na actualidade, contén 47 medidas
das que xa se executaron o
72,34 % das accións.
Un equipo de seis profesionais, psicóloga, administrativa, avogada, técnica de igualdade e traballador social, prestan servizo neste departamento
ubicado no centro social da
rúa Oriente.
As persoas que participaron
valoraron moi positivamente

esta iniciativa. Entre as conclusións que se obtiveron dos
grupos de traballo destaca a
necesidade de achegar o CIM
ao resto da poboación, que en
moitos casos, descoñece este
recurso activo desde o ano
2005.
A avaliación que fai o equi-

po técnico do CIM, tras esta
xornada aberta de traballo, sinala como principais retos pendentes manter a estabilidade
deste importante servizo, mellorar a comunicación e reforzar
sinerxias de traballo e apoio
cos colectivos e veciñanza de
Ponteareas.

estevez_ribeiro_sl@hotmail.com

PIZZERIA TRATORIA

BELLA NAPOLI

DE LUNES A VIERNES: menú diario con postre y café incluído - 8,50€
DE LUNES A JUEVES (NOCHE): Pizzas - 5€
LLAME

664 852 203 - 886 167 136

¡¡¡LE ESTAMOS ESPERANDO!!!

Cocina italiana y española - carne a
la parrilla y al horno - cocido y otras
especialidades

Todos los viernes cena
con baile a partir del 6 de
marzo
CTRA. PONTEAREAS - MONDARIZ
KM 3,4 - PÍAS - PONTEAREAS

[ 26] Febreiro 2020

o condado

O PSOE acusa ao PP de crear alarmismo O Concello das Neves saca a
concurso varios locais vacantes
ante un tema que descoñece
PONTEAREAS.

O Goberno PSOE-BNG
conseguiu na pasada lexislatura cinco millóns de euros
para invertir en Ponteareas;
inversións que se executarán
ata o ano 2021.sendo posible
as certificacións ata 2023
Estes fondos procedentes
da Unión Europea permitirán
mellorar a parálise na que estivo sumida o concello de
Ponteareas en todos os anos
que gobernou a dereita.
Dende o PSOE queremos
denunciar a falsedade e a hipocresía do PP cando afirma

que Ponteareas vai perder os
cinco millóns de euros da
Edusi.
"O PSOE xestiona os cartos públicos con seriedade e
rigor, así, cando conseguimos
os cinco millóns de euros para
Ponteareas o primeiro que fixemos foi buscar a un tecnico
, experto en xestións de fondos
europeos; a diferencia do que
fai o PP que da paos de cego
descoñecendo absolutamente
do que está a falar", afirma
Alfonso Porto presidente da
xestora de Ponteareas.
Unha vez mais o PP crea

alarmismo sen fundamento.
As críticas do PP esconden
en realidade o seu desexo de
que Ponteareas perda fondos
europeos para atacar ao goberno. "O PP carece absolutamente dun proxecto de futuro
para a nosa Vila. Co programa
de fondos europeos, o PP sempre estivo en contra, foi o único grupo da Corporación que
se negou a apoiala no Pleno e
agora xa non sabe que facer
para seguir pondo atrancos.
Non se pode pensar hoxe unha
cousa e mañá todo o contrario", explica Alfonso Porto.

do Mercado Municipal

AS NEVES.

O Boletín Oficial da Provincia
(BOPP) vén de publicar a convocatoria para optar varios locais vacantes do Mercado de
As Neves, mediante o procedemento de licitación pública,
de xeito que, dende este xoves,
día 20 de febreiro, as persoas
interesadas teñen un prazo de
30 días hábiles para presentar
as súas solicitudes.
Os postos ofertados, dacordo coa convocatoria feita
polo Concello, estarán destinados a actividades que encaixen dentro de produtos elaborados e degustación, coma
tendas de sementes, legumes
ou fariñas; adega; vermutería,
coctelería; cervexa artesá;
posto de frituras; venda e degustación de aceites; xeados
artesás; venda e degustación
de conservas, queixos, xamóns
e embutidos; comidas da terra,
do mar, pero tamén doutras
culturas, ou vexetarianas, veganas ou destinadas a determi-

nado tipo de consumidores;
oferta de almorzos , brunch ou
doces artesas. Así mesmo,
permitirase ademais o uso dos
locais, para incluír actividades
de carácter administrativo ou
social, coma oficinas ou espazos de coworking, ademais de
establecementos comerciais de
produtos artesanais.
Nos últimos 8 anos realizáronse diferentes melloras no
propio inmoble e na contorna
da Praza da Feira, na que se
atopa: en 2012 acometeuse a
súa humanización, cun investimento de 100.000€; en 2013,
levouse a cabo a reparación do
tellado, a limpeza e revestimento da fachada, a mellora
do chan da planta alta e do sistema de recollida de augas e,
xa en 2016, abríronse catro
ámbitos destinados a iniciativas de nova creación e emprendedores que precisasen
dun establecemento no que desenrolar a súa actividade económica ou social.

AVDA DE GALICIA Nº 8 - PONTEAREAS

“A SÚA
AXENCIA NO
CONDADO”
E-MAIL: MARPI@MARPI.ES
WWW.MARPI.ES
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Mobilidade revisa a regulación de aparcamentos e do
acceso de vehículos a áreas peonís
PONTEAREAS.

A concellaría de Mobilidade
e Tráfico que dirixe Roberto
Mera está realizando unha revisión e análise do funcionamento
dos aparcamentos ubicados na
vila e proximidades así como
do acceso de vehículos a zonas
peonís ou restrinxidas.
Ademais dos estacionamentos situados en terreos cedidos
ao Concello, nos que se realizaron controis para coñecer o nivel
de ocupación en horarios e días
diferentes, estase revisando o
funcionamento da zona azul,
para avaliar melloras a introducir
e a súa posíbel ampliación a
outras rúas. Ao anterior engádese

a revisión do funcionamento do
aparcamento do Mercado Municipal, que se modificará en
breve para asegurar que sexa
empregado só por clientes desta
área comercial e evitar a fraude
xeralizada que se ten detectado
na utilización desta área, a revisión tamén do aparcamento do
Centro de Saúde onde se observan tamén problemas de saturación e estacionamentos indebidos que dificultan a circulación
de vehículos ou o aparcamento
do complexo deportivo Álvaro
Pino, utilizado para estacionamentos de longa duración por
parte de vehículos alleos ao uso
desas instalacións. Tamén se

abordará o estacionamento nas
inmediacións dos centros de ensino, tal e como xa se fixo no
IES O Barral, “onde hai un mes
se mellorou sustancialmente a
mobilidade e seguridade”, salienta Mera. Ademais, estudaranse posibeis formas de colaboración estábel coas áreas comerciais que dispoñen de aparcadoiros privados na vila.
En canto a accesos a zonas
de tráfico restrinxido estase revisando a regulación actual de
accesibilidade en vehículo a motor e estacionamento en zonas
restrinxidas como Rúa de Oriente, Praza Maior, Rúa da Esperanza e Rúa Rogelio Groba. A

concellaría pretende establecer
unha regulación clara e precisa
nestes espazos e crear os mecanismos e instrumentos necesarios
que permitan á Policía Local
controlar o cumprimento da regulación.
En canto ás queixas de peóns
pola presenza indebida de vehículos en zonas como a rúa de
Oriente e Praza Maior, Mera
adiantou que “na revisión que
faremos destes espazos escoitaremos todas as opinións, pero
este goberno aposta claramente
por poñer estes espazos públicos
ao servizo da xente restrinxindo
ao mínimo imprescindíbel a presenza de vehículos”. O edil de

Tráfico e Mobilidade non comparte as queixas dalgúns comerciantes da zona, pois “existe un
aparcadoiro a 50 metros da Praza
Maior” e dacordo cos controis
feitos pola Policía Local nos últimos tres meses, ese aparcadoiro
polas tardes apenas acada o 30%
de ocupación e polas mañás
nunca supera o 70% agás os sábados de mercado que en ocasións puntuais chega ao 100%”.

Merca no
comercio local
de Ponteareas
porque nós
somos vós
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Gran participación na actividade formativa
“experiencias en adegas: dá cepa a copa”
SALVATRERRA.

Dende a súa apertura en febreiro do ano 2019 o Museo dá
Ciencia do Viño, situado dentro
do Castelo de Dona Urraca no
municipio de Salvaterra de Miño,
está a ser todo un referente cultural sobre a viticultura e enoloxía
en España. Paralelamente a labor
cultural e didáctico que se desenvolve dende este espazo museístico, o “Concello de Salvaterra de Miño” e a “Confraría
do Viño do Condado do Tea e
Espumosos” acaban de presentar
unha ampla e variada oferta de
cursos e actividades formativas
para o ano 2020, un proxecto
ambicioso e pioneiro en canto a
volume e calidade de actividades
programadas.
A primeira acción didáctica
tivo lugar o pasado sábado 15

de febreiro nunha recoñecida
adega do municipio de Salvaterra
de Miño, Pazo San Mauro. Durante as tres horas de duración
da actividade formativa os participantes tiveron a oportunidade
de coñecer, de primeira man,
que importancia ten poda dentro
do ciclo vexetativo da vide, cales
son as máquinas e utensilios
adecuados para a realización
destes labores de campo con
éxito, así como a maneira correcta de executar poda no viñedo. De maneira real e moi
práctica, os asistentes aprenderon
que detrás da elaboración dun
viño, hai un longo e laborioso
traballo de campo, necesario
para garantir a máxima calidade
e personalidade dos viños.
Dita actividade educativa
finalizou cunha visita ás insta-

lacións da adega e unha cata
de viños. Esta primeira acción
didáctica, englobada dentro da
actividade formativa “EXPERIENCIAS EN ADEGAS DÁ
CEPA A COPA”, preséntase
como a primeira das 9 experiencias que se van a desenvolver ao longo deste ano, implicando tanto a adegas como a
profesionais do sector vitivinícola. Ditas experiencias teñen
carácter mensual, sendo tanto
a adega da comarca do Condado
do Tea como a temática para
desenvolver diferente mes a
mes: Febreiro: Poda de produción e formación en espaldera
e outros sistemas; Marzo: Enxertos; Abril: Mantemento do
chan. Labras; Maio: Manexo
de vexetación. Poda en verde;
Xuño: Enfermidades e pragas

da viña. Enxertos; Julio: Limpeza de acios. Esfollado; Agosto: Seguimento de maduración.
Toma de mostras; Setembro:
Vendima. Elaboración de viños
brancos e tintos; Novembro:
Seguimento das distintas elaboracións. Ditas “experiencias
formativas” teñen un custo de
5€ por persoa e requiren inscrición previa no Museo dá
Ciencia do Viño de Salvaterra
de Miño. Sen coñecementos
previos requiridos e en moi

pouco tempo, conseguimos entender moito mellor o viño e
aprender a aprecialo. Así, non
hai dúbida de que o éxito dun
viño, depende, en gran medida,
da calidade da súa colleita. É
por este motivo que o segredo
está nun esmerado coidado da
viña e unha tutela constante de
todas e cada unha das etapas
do proceso de crecemento do
ciclo a vide. Este é un proceso
longo que require de diferentes
profesionais e recursos.

REGUEIRO, 3 - OLEIROS - SALVATERRA
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ERASMUS+ KA3, “SALVATERRA SEN BARREIRAS”
SALVATERRA.

O IES Salvaterra de Miño entrega
ao Concello de Salvaterra de Miño
un estudo sobre a mobilidade de
persoas con discapacidade visual e
motora no casco urbano de Salvaterra
de Miño.
Este proxecto foi realizado dentro
do Proxecto Erasmus + KA3, ACT (
Active Citizenship Projects to Enhance Pupils Social and Civic Competenced), Un proxecto de Cidadanía
Activa para mellorar as competencias
social e cívica.
O estudo é o resultado do traballo
do alumnado de 3º da ESO da materia
de Valores Éticos. Coordinado polo
profesor de Filosofía consistiu nun
traballo de campo feito polo alumnado de 3º da ESO no curso 20182019, este alumnado foi observando
nas rúas do casco urbano as necesidades e barreiras que podían impedir
a mobilidade das persoas con algún
tipo de discapacidade. Neste curso

2019-2020 acabaron a redacción e a
maquetación do proxecto.
O proxecto, denominado “Salvaterra sen Barreiras”, xurdiu despois
dunhas xornadas de formación tanto
de alumnado coma do profesorado.
Unha vez redactado e entregado o

estudo ao concello, servirá de base
para efectuar as posibles modificacións que se precisen para mellorar
a mobilidade en Salvaterra de Miño
e contribuír a mellorar a calidade de
vida de persoas con algunha discapacidade.
Tal e como vén sendo habitual, a
colaboración entre as entidades educativas e o Concello, provocan unha
vez máis un proxecto en conxunto
que reverte na calidade de vida da
veciñanza de Salvaterra., neste sentido a Alcaldesa, Marta Valcárcel,
salientou a gran importancia deste
tipo de iniciativas, que se enmarcan
dentro das liñas de acción do propio
Equipo de Goberno que nos últimos
meses veñen de invertir na instalación
dun salvaescaleiras na Casa de Cultura de Salvaterra, de adaptar os baños, podar as árbores para poder
transitar dunha maneira máis segura
polas beirarrúas ou a instalación de
beirarrúas na PO-400.

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

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

ESPECIALISTAS EN TODO TIPO DE
MÁRMOLES, TAMÉN EN ARTE FUNERARIO..
VISÍTANOS
REGUEIROS, 3 - OLEIROS - SALVATERRA
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As neves da un paso máis cara a necesaria ampliación
do centro de saúde
AS NEVES.

O Servizo Galego de Saúde (Sergas)
contará dende Semana Santa con espazo
para ampliar o Centro de Saúde de As
Neves, unha vez que as cativos e cativas
da actual Escola Infantil da Galiña Azul
se vaian para a nova gardería, situada a

MINHOTOLDOS

carón do CEIP Marquesa do Pazo da
Mercé, que estará rematadas nesas datas.
Así o comprobou o xerente da Área
Sanitaria de Vigo, Julio García Comesaña,
quen desprazouse ata As Neves para
comprobar o estado do centro de saúde e

Lugar da Barca, Lodeira
Monçao +351 251 651 661

manter unha xuntanza, que fora solicitada
polo alcalde, Xosé Manuel Rodríguez
Méndez, e pola concelleira de Benestar,
Pilar González Casas.
O alcalde inspeccionou co xerente o
estado do centro de saúde, no que o
Concello realizou unha serie de obras, e
melloras, coma a pintura das instalacións,
tratamento de humidades, colocación de
azulexos, substitución de marcos e a
apertura dunha porta para comunicar a
consulta de Pediatría e a de Enfermería,
"que era unha solicitude que fixeran os
responsábeis e profesionais do centro
hai máis de 8 anos".
Os representantes locais, que agradeceron a visita do xerente e cualificaron a entrevista con Julio Comesaña
de "moi fluída, cordial e proveitosa",
expuxéronlle a intención de que o es-

pazo que deixa libre a escola infantil,
se destine a aumentar a superficie da
zona de Pediatría e comprometéronse
a remitirlle, por escrito, un adianto do
proxecto a desenrolar, inmediatamente
despois do traslado da gardería ao seu
novo destino.
Na mesmas reunión, o alcalde e a
concelleira aludiron aos problemas que
ten o centro de saúde no que se refire á
substitución das baixas dos médicos de
Atención Primaria-que o pasado mes de
xullo causara ata 20 días de espera para
consulta- e no servizo de Pediatría, que
"se repiten dende hai varios anos" e que
o xerente da Área Sanitaria asegurou
que tentaría solucionar á maior brevidade,
considerando as dificultades que, como
explicou, hai na actualidade para atopar
médicos.
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O Concello de A Cañiza constitúe
por primeira vez a Xunta Local de
Seguridade
A CAÑIZA.

A subdelegada do Goberno en
Pontevedra, Maica Larriba presidiu
a Xunta Local de Seguridade da Cañiza xunto ao seu alcalde Luís Piña.
Na reunión tamén estiveron presentes
responsables dos corpos e forzas de
seguridade e o Comandante Xefe
provincial da Garda Civil, Simón
Venzal. Con esta primeira convocatoria quedou constituído este órgano
consultivo que coordinará a partir
de agora todas as medidas de seguridade para a localidade, ademais
do seguimento de calquera situación
extraordinaria que requira operativos
de prevención.
Maica Larriba sinalou os datos
tan positivos obtidos no último ano
“nos que se demostra a boa calidade
en seguridade cidadá nesta zona,
con datos como a cociente en infraccións que queda a dez puntos
por baixo da media nacional e a
sete menos que a nivel provincial.
Podemos dicir, que en A Cañiza prodúcese unha infracción penal cada
tres días e que o
esclarecemento dos delitos al-

canza o 40% de resolucións”.
Na valoración global dos datos
que foron avaliados na Xunta de
Seguridade mantéñense cifras similares desde 2017 pero, en cambio,
aumentou nun 16 por cento o número
de esclarecementos de infraccións.
A este respecto hai que sinalar que
os últimos datos arroxan 20 infraccións por cada mil habitantes e que
a maioría, corresponden a delitos
relacionados contra o patrimonio
privado. Larriba manifestou “a súa
satisfacción polo bo traballo realizado
polos responsables tanto a nivel do
Estado como local que demostran,
unha vez máis, o bo servizo á cidadanía que acometen diariamente.
Ademais, coa constitución da xunta
local mellorarase a coordinación dos
efectivos de seguridade en A Cañiza”.
Tamén, o seu alcalde, Luís Piña
quixo agradecer á subdelegada a súa
asistencia e colaboración para constituír por primeira vez a Xunta Local
de Seguridade e recordou que servirá
a partir de agora, como referente
para a boa xestión no ámbito da seguridade local.
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Próxima reparación das sendas fluviais do Tea en Mondariz
MONDARIZ.

Na última sesión ordinaria do Pleno, a Corporación
Municipal de Mondariz
aprobou por unanimidade
un convenio de colaboración
entre o concello e a entidade
pública empresarial Augas
de Galicia para a reparación
das sendas fluviais dos ríos

Tea e Xabriña que resultaron
danadas polas riadas de
2016.
CONVENIO
O convenio, valorado en
86.964,93 €, foi pechado
conxuntamente polos concellos de Mondariz e Ponteareas nos últimos meses,

despois de varios intentos
frustrados de acadar un acordo. Augas de Galicia, que
xa executara as obras de
creación das sendas fluviais
entre Mondariz e Ponteareas
en 2013, farase cargo da reparación, eliminando elementos estruturais danados
para devolver a un estado

máis natural aquelas zonas
da ribeira do río que se ven
afectadas anualmente polas
riadas.
"Este convenio favorece
a recuperación dos entornos
naturais do río Tea e da desembocadura do Xabriña.
Agardamos que estas obras
de reparación poidan ser
completadas este ano, preferiblemente antes do verán,
xa que as sendas fluviais
son moi importantes para
promover a actividade física
da veciñanza e o propio turismo de natureza en Mondariz", comenta o alcalde,
Xosé Emilio Barros.
O mantemento e a limpeza da senda fluvial corre
a cargo do Concello de Mondariz, que xa está planificando estas labores.

RÚA VILANOVA, 22 - A CAÑIZA

O TEU
XORNAL
EN GALEGO
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Nigrán aproba o proxecto para
reformar as casas dos mestres ao
NIGRÁN

O Concello de Nigrán ven de aprobar
o proxecto de reforma das antigas casas
dos mestres situadas ao carón da Casa
Consistorial para reconvertelas nun local
social a disposición da terceira idade. O
investimento de 110.064 € será incluído
no Plan Concellos 2020 da Deputación
de Pontevedra.
O goberno local tomou a decisión de
transformar este local municipal en desuso
despois de que un nutrido grupo de mulleres trasladase o ano pasado ao alcalde,
Juan González, a súa demanda de máis
servizos destinados aos maiores no propio
centro urbano. Tras manter diversos encontros co rexedor e co arquitecto redactor
o proxecto contempla as súas principais
peticións: dispor dun lugar adaptado e

confortable destinado á convivencia e
onde, ao mesmo tempo, poidan manter
reunións, consultar a prensa ou internet
e realizar actividades. Paralelamente, esta
mellora das antigas casas dos mestres
suporá para o Concello continuar avanzando cara a humanización completa de
toda a contorna, onde xa creou un itinerario
peonil seguro pensando especialmente
nos alumnos do CEIP Humberto Juanes.
"Queremos que todo o centro de Nigrán
sexa un lugar de encontro da veciñanza
e camiñamos neste sentido, neste núcleo
dispomos da Praza do Concello como
lugar de convivencia e agora sumamos
este local que, ademais, está ao carón
dun centro educativo, sendo dous usos
que nos gusta especialmente que convivan
preto un doutro", sinala González.

Rúa Eduardo Iglesias, nº 30,
36380 Gondomar
Teléfono: 986 07 19 61

Gondomar pon en marcha o programa
“Cultiva a mente” da man de AFAGA
GONDOMAR.

O alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, asistiu esta mañá ao comezo do
programa “Cultiva a mente”, talleres
que desenvolverá no municipio a Asociación de Familiares de Alzheimer e
outras demencias de Galicia (AFAGA
Alzheimer) e coa que se busca previr a
demencia e promocionar hábitos saudables a nivel cognitivo e emocional
das persoas maiores de 55 anos.
Paco Ferreira saudou aos participantes e lembrou a importancia que
ten o feito de “manter viva a nosa
mente, de apostar por políticas que
promovan o envellecemento activo dos
nosos maiores facilitándolles as ferramentas e medios necesarios para logralo
porque na súa terceira mocidade teñen

moito que dicir”. O alcalde estivo acompañado pola concelleira de Benestar
Social, Nuria Lameiro, e o presidente
de AFAGA, Juan Carlos Rodríguez,
que agradeceu ao concello de Gondomar
“a súa aposta por unha visión transversal
das persoas maiores e por visibilizar
como éxito das nosas sociedades a súa
lonxevidade e todo o que poden achegar
aínda”.
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Excursión á estación de esquí de Alto
Campoo do 6 ao 8 de marzo
NIGRÁN.

O Concello de Nigrán organiza
por segundo ano consecutivo unha
excursión á estación de esquí de Alto
Campoo (Cantabria) do 6 ao 8 de
marzo e cuxo prazo de inscrición
permanece aberto ata o 21 de febreiro
(oficina de Información Cidadá do
Concello de Nigrán de 9:00 a 14:00
horas).
O prezo é de 125 € para nenos de
ata 12 anos e 160 € para adultos; este
inclúe transporte en autobús, dúas
noites en hotel de tres estrelas, almorzo
e ceas no hotel, comidas a pé de pista
e dous días de forfait con seguro. De
xeito opcional ofrécense clases de
esquí (32 €) e aluguer do equipo (nenos 26 € e adultos 38 €). A saída é en
autoús dende a Casa do Concello de
Nigrán o día 6 ás 16:30 horas e consta
de chegada a Alto Campoo, reparto
de habitacións e cea; o día 7 almorzo,
esquí, comida a pé de pista excursión
de tarde, regreso ao hotel e cea e día
8; almorzo, mañá de esquí, comida a
pé de pista e regreso a Nigrán con
hora prevista de chegada ás 22:00
horas.
Situada no vértice xeográfico do
Val de Campoo, a estación ofrece
unhas magníficas instalacións para a
práctica do esquí e unha paisaxe ini-

Ampliación do abastecemento de auga
a tres núcleos da contorna dos Pazos
NIGRÁN.

gualable para os amantes da montaña.
A estación de esquí e montaña de
Alto Campoo, con cumes que superan
os 2.200 metros e con rutas como a
de Pico Tres Mares, está considerada
unha das mellores do cantábrico.

O Concello de Nigrán, a través da
concesionaria Aqualia, está a realizar
obras de ampliación do abastecemento
de auga en Camos, na contorna da
Rúa dos Pazos (PO-332). Así, aproveitando a existencia do colector xeral
nesta estrada realizaranse tres deriva-

cións na contorna dos barrios de A Tarela e O Carballal para dar continuidade
a toda a zona. As obras estarán rematadas na vindeira semana. "Temos o
compromiso de achegar o abastecemento a cada casa, xa que o consideramos unha necesidade básica", insiste
o alcalde, Juan González.

Lugar da Rocha nº 9 - Tomiño
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Recuperadas as rúas tomiñesas coma
espazo de lecer e encontro
TOMIÑO.

O Concello de Tomiño da
un paso máis no proceso de
transformación e recuperación
do espazo público para as
persoas no núcleo urbano do
Seixo.
O proxecto do Concello
de Tomiño “Mellora da mobilidade e seguranza viaria
na contorna dos equipamentos
públicos da Praza do Seixo”,
cun investimento total de
670.000 euros, vai comezar
este luns, 10 de febreiro, e
prevese que estea rematado a
finais do mes de xuño.
A iniciativa pretende aproveitar a mudanza na mobilidade de vehículos que supón
a nova avenida que rodea o
núcleo urbano, recentemente
aberta, e que vai propiciar a
eliminación de tráfico de paso,
un 90% dos vehículos que
antes pasaban polo centro da
vila.
Así, o proxecto contempla
a peonalización e ampliación
da praza do Seixo, ata os tra-

mos da rúa A Guarda e rúa
República Arxentina, e ata o
entronque coa nova avenida,
reformando todos os servizos
urbanos e mellorando o espazo
público cun deseño semellante
ao da Praza do Seixo.
A rúa A Guarda pasará a
ter un deseño máis estancial
e comercial, creando espazos
de encontro e áreas con bancos, vexetación e iluminación
con catenarias. A rúa República Arxentina, pola súa banda, configurarase como unha
alameda de entrada á Praza
do Seixo, desde a rotonda de
entronque da nova avenida,
que pasará a ser o principal
punto de referencia e entrada
de Tomiño. Nos dous casos
colocarase iluminación de alta
eficiencia enerxética e renovaranse todos os servizos
(auga, saneamento, pluviais,
canalizacións, etc.).
Para poder dar máis servizo aos veciños e veciñas, o
Concello vén de ampliar un
segundo aparcadoiro público

gratuíto, duplicando o número
de prazas de estacionamento.
Sandra González, alcaldesa
de Tomiño, entende que esta
obra significará un paso moi
importante de mellora do espazo público, que irá en beneficio dos veciños e do comercio local, como xa supuxo
a mellora da Praza do Seixo
e do Mercado Municipal, no
seu momento. “O goberno
municipal quere que a nosa
vila sexa exemplo de recuperación de espazos públicos
para as persoas, creando máis
100.000 m2 de espazos peonis
e zonas verdes”, explica.
Para a realización desta
obra, o goberno foi quen de
conseguir unha subvención
de 500.000 euros, ao abeiro
da convocatoria pública do
Plan DepoRemse, da Deputación de Pontevedra, para o
proxecto de remodelación,
cun coste total de 670.000€,
o que supón unha financiación
do 75%, achegando o resto o
propio Concello.
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Tomiño súmase á Rede Galega Regulada a situación do mercado
de Teatros e Auditorios
ambulante tomiñés dos mércores
TOMIÑO..

O nova tempada da Rede
Galega de Teatros e Auditorios
vén cargada de espectáculos de
teatro, danza, monicreques e
novo circo. Nos vindeiros seis
meses, os 45 espazos escénicos
que compoñen a RGTA programarán 328 actuacións e 18 estreas.
Co comezo do ano, a Rede
retoma a súa carteleira nas 40
localidades galegas nas que ten
presenza, incluída na nova incorporación en Tomiño, o Auditorio Golán.
No relativo ás estreas, dende
Escena Galega queremos destacar O mel non caduca, da
nosa asociada Ibuprofeno Teatro, que chegará por vez pri-

meira ás táboas do Teatro Principal de Santiago o vindeiro 31
de xaneiro, As virxes salvaxes,
de Teatro do Noroeste -que fará
tamén o propio o 15 de febreiro
no Auditorio Municipal de Vilagarcía-, A conquista da escola
Madhubai, de Teatro do Atlántico -estrearase o 28 de febreiro
no Pazo da Cultura de Narón-,
Dreaming Juliet, de Elefante
Elegante, -o 20 de marzo no
Teatro Rosalía da Coruña- e O
mozo da última fila, de Redrum
Teatro -que chegará ao Principal de Compostela o 16 de
abril-.
O orzamento do circuito
para este primeiro periodo de
programación anual é de 1 millón de euros.

TOMIÑO.

O mercado ambulante que
se celebra todos os mércores
en varias rúas do núcleo urbano
do Seixo (Tomiño), está a partir
de agora legalmente regulado,
despois de que se aprobaran as
ordenanzas correspondentes e
se realizaran os procedementos
respectivos.
Na actualidade, dos 64 postos que había antes de estas datas, foron adxudicados 42 postos
do ramo téxtil (27) e de alimentación (15), dos cales cinco
están vacantes, polo que o Concello vén de abrir hoxe o prazo
de presentación de solicitudes,
que permanecerá aberto até o
4 de marzo, no Rexistro Xeral,
co fin de poder adxudicalos

(dous deles son para alimentación, plantas, semillas, e tres
para venta de roupa, calzado
ou complementos).
Tamén é nova a situación
do mercado, xa que as obras
de humanización que se están
levando a cabo no núcleo urbano, obrigaron a desprazalo
da rúa A Guarda e Praza do
Seixo á rúa Colón e Daniel
Calzado.
Na páxina web municipal
(https://tomino.gal/bases-reguladoras-para-a-adxudicacionmediante-sorteo-publico-de-autorizacions-para-instalar-novospostos-de-venda-ambulante/)
pode consultarse o texto completo das bases e tamén os modelos de solicitude e de decla-

ración de responsabilidade; a
autorización para un representante no procedemento e no
sorteo (que se celebrará o 18
de marzo), e o plano do mercadiño do Seixo. O oficial xefe
da Policía Local, José Ramón
Álvarez Riveiro, explica que
tras todo o proceso de regularización do mercado ambulante,
a policía levará a cabo un control
moito máis exhaustivo dos postos, para confirmar de que se
cumpre a normativa. En caso
de que se descubra algunha
irregularidade nas licencias,
estar ao corrente do pago, etc.,
as infraccións irán dende o apercibimento até a cancelación da
licencia, pasando pola suspensión temporal.

BAUTIZOS, COMUNIÓNS
BODAS, EVENTOS PARA
EMPRESAS, DESPACHO DE
COMIDA PARA LLEVAR...

EN GOIAN
690 997 806
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Tomiño incrementa nun 30% o orzamento
destinado ao Servizo de Axuda no Fogar
TOMIÑO.

Tomiño aposta por un modelo de Servizos Sociais Comunitarios de atención primaria
no ámbito da proximidade no
que a prioridade sexan os propios veciños e veciñas, un modelo no que o Servizo de Axuda
no Fogar ten cada ano un papel
máis protagonista. Por este
motivo, o Concello incrementou en máis dun 30% a partida
orzamentaria destinada a este
servizo para este ano, o que
suporá un investimento total
de 600.000 euros nun servizo
“indispensable” que busca ga-

rantir o coidado de persoas en
situación de dependencia.
“É un servizo de calidade
que se ven ofertando aos usuarios e usuarias de servizos sociais e que non só beneficia ás
persoas en situación de dependencia que están dentro do
programa, senón tamén aos
seus coidadores, mellorando a
calidade de vida de ambos”,
destaca Cristina Martínez, concelleira responsable da área de
Benestar Social.
Un servizo que actualmente
conta con 114 usuarios e usuarias atendidos por 40 auxiliares

socio-sanitarios especializados
e en formación continua para
axustarse ás novas realidades
e necesidades que poidan xurdir
neste campo e mellorar a calidade do programa. Cada ano
o Concello de Tomiño organiza
coa empresa adxudicataria do
servizo, IDADES S.L., novos
cursos formativos tanto para o
persoal que xa traballa no servizo como para futuras e futuros auxiliares-sociosanitarios.
O ano pasado, os traballadores
e traballadores do Servizo de
Axuda no Fogar realizaron un
total de 40.000 horas para aten-

der a demanda do programa.
O programa de axuda no
fogar inclúe servizos de fisioterapia, podoloxía, acompañamento, socialización e desenvolvemento de hábitos saudables, así como tamén axudas

técnicas como grúas de mobilización persoal, camas articuladas, andadores, cadeiras
de rodas, cadeiras de duchabaño e outros materiais necesarios para o coidado de persoas
maiores ou enfermas.

"MENÚ DO DÍA, EVENTOS E
REUNIÓNS DE EMPRESA"
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O CRA (Colexio Rural Agrupado)
Mestre Manuel Garcés, de Tomiño, un
dos máis grandes de Galicia, organiza
unhas xornadas de portas abertas o día 3
de marzo en horario de mañá e tarde
(10.00h a 13.00h e 16.00h a 18.30h), co
fin de dar a coñecer o centro e o seus
métodos de traballo, e poñer en valor a
escola rural como modelo educativo. Tamén é posible visitar o centro outro día,
pero chamando para concertar cita (986
622 775).
A oferta educativa vai dirixida a nenos
e nenas de 2º ciclo de educación infantil
(3 a 6 anos) que poderán matricularse
entre os días 1 e 20 de marzo. Con máis
de 130 nenos e nenas de entre 3 e 5
anos, repartidos en 13 aulas espalladas
polo rural, o colexio vén de colgar nas

Educación de calidade no rural tomiñés
súas redes sociais e en varias plataformas,
un vídeo promocional, co lema “Máis
que un cole”, no que se poden ver as
instalacións, equipamentos e as actividades
que se levan a cabo habitualmente.
Creado hai dúas décadas e é un dos
máis grandes de Galicia, chegando a ter
17 unitarias onde se impartía tanto educación infantil, coma primeiro ciclo de
Primaria.
Na actualidade conta con dezaseis
mestres de educación infantil, profesorado
especialista de psicomotricidade, música,
inglés, pedagoxía terapéutica e audición
e linguaxe. Dispón ademais dun departamento de orientación propio e con persoal coidador para atender aos nenos

con necesidades especiais. “Ofertamos
unha educación integral que fomenta a
autonomía, sen materias nin libros de

texto, pensada para fomentar aquilo que
o neno é e non o que queremos que
sexa.

BAR
PUENTE
CIGUÑEIRAS 26 - TUI - GUILLAREI

Manuel Ángel Pereira Ferreira

tui

Avenida de la Concordia, 4

+34 986 60 06 16 Fax: +34 986 60 75 50

pereima@mapfre.com
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Tui e AFAGA impartirán un
programa dirixido a
coidadores familiares de
persoas dependentes
TUI.

Ábrsee o prazo de inscrición
para “Coidand@-me” o programa psicoeducativo para coidadores familiares de persoas dependentes que se vai impartir
en Tui grazas á colaboración
entre o Concello de Tui, a través
da Concellería de Servizos Sociais, e AFAGA.
Ao longo de doce sesións,
que se impartirán os luns de
11 a 12.30 h no Centro Sociocomunitario, abordarase a parte
emocional, a toma de decisións,
o coñecemento dos recursos…
O obxectivo é brindar as persoas coidadoras as ferramentas
para prestar un mellor coidado
aos seus familiares pero ao
mesmo tempo para coidarse a
sí mesmas.
As persoas interesadas pódense inscribirse no departamento
de Servizos Sociais na casa do
concello até o martes 3 de marzo.
Poden solicitar máis información
no 986 60 36 25 ext. 54 ou no
986 22 97 97.

Froito da colaboración entre
o Concello de Tui e AFAGA
estanse a impartir dende setembro os obradoiros “Cultiva
a Mente”. Até xuño 75 persoas
en cinco parroquias tudenses,
Areas, Caldelas, Guillarei, Pazos de Reis, e Rebordáns, están
a tomar parte nesta actividade
de prevención.

Entregan a SOS Tomiño Baixo Miño 1.600
alimentos froito de doazóns
TUI.

O Concello de Tui fixo
entrega nos últimos días a
SOS Tomiño Baixo Miño de
1.605 unidades de alimentos
recollidas a través do calendario solidario da Eurocidade
Tui-Valença. Dende o pasado
mes de decembro na casa do
concello téñense recollido as
doazón dos veciños e veciñas
a cambio dun calendario de
2020 da Eurocidade ilustrado
coas portas de Tui e Valença
pintadas pola artista tudense
Rosa María Vila.
O alcalde de Tui, Enrique
Cabaleiro, e o concelleiro de
Servizos Sociais, Ismael Diz,
achegáronse até o almacén de
SOS Tomiño Baixo Miño,
para facer entrega destes alimentos, e ao tempo coñecer
estas instalacións. Tanto o alcalde coma o concelleiro agradeceron aos membros de SOS
Tomiño Baixo Miño o labor
asistencial que realizan. Como
dato o pasado mes de xaneiro
axudaron a 129 familias, das
que 74 eran de Tui.
Dende o Concello de Tui
quérese agradecer tamén a co-

RODACAR
TALLER
MECÁNICO
MECÁNICA
GENERAL
GUILLAREI

laboración da veciñanza coas
súas aportacións a través do
calendario solidario, unha iniciativa na que colaboraron as
concellerías de Cultura e Servizos Sociais. Na casa do con-

cello hai aínda existencias do
calendario da Eurocidade polo
que as persoas interesadas poden
obter un exemplar a cambio
dun quilo de alimentos no departamento da alcaldía.
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A Guarda aumenta as prazas de
estacionamento disuasorio
A GUARDA.

O pasado xoves día 20 de
febreiro o Alcalde da Guarda,
Antonio Lomba e o representante da Inmobiliaria LaGuardia S.A., José Luis Moreira Carrero, asinaron un
convenio de cesión de uso
da parcela do antigo estadio
do Trega, situada no centro
da Guarda e que conta cunha
superficie total de 10.900m2.
O documento asinado por
ámbalas dúas partes contempla a cesión totalmente gratuíta da parcela, por un período de dous anos, para usala
como aparcamento público e
outros eventos de interese
para o pobo da Guarda.
Con esta nova incorporación ás zonas de aparcamento
disuasorio, que na actualidade

O Chef Juan Llorca enche o
Auditorio de Goián na
Semana da Educación
dispón o Concello, quedan
cubertas sobradamente as necesidades ordinarias e incluso
as que poidan representar
eventos puntuais con afluencia
masiva de visitantes.
Dende o Concello da

Guarda agradécese a disposición da Dirección e Accionistas da Inmobiliaria LaGuardia S.A. por esta cesión
, amosando unha vez máis, a
súa vontade de colaboración
co pobo da Guarda.

Piden solucións aos erros das obras do 2°
tramo da rúa San Caetano
A GUARDA.

Para o BNG é incomprensible falar de presas na redacción
dun proxecto que leva dous anos
de atraso. Hai que remontarse a
2016 para comprobar como este
mesmo goberno asume un compromiso plenario coa aprobación
da moción presentada pola veciñanza e defendida polo grupo

nacionalista. "Á improvisación
coa que actúa o goberno socialista pon de manifesto unha vez
máis unha maneira de actuar
rutinaria, chapuceira e sen perspectiva ", denuncia o voceiro
do BNG, Anxo Baz. O documento non contempla o retranqueo de varias fincas fora de
alineamento, o que perpetúa o

estreitamento da rúa e a imaxe
de abandono nalgunha das fincas
con muros con perigo de derrube,
aparición de ratas, etc.
Despois de visitar a obra coa
veciñanza, o BNG esixe o arranxo destes e outros problemas.
Como a filtración de augas
nas vivendas que denuncian os
residentes na rúa dende fai anos.

A Guarda e Povoa de Varzim, a unión
entre dous pobos irmáns
A GUARDA.

Na xornada deste mércores
día 5 de febreiro de 2020 os
mandatarios de ámbolos dous
concellos reuníronse nas dependencias municipais de Povoa
de Varzim (Portugal) para iniciar
os trámites cara ao seu irmanamento.
Nesta xuntanza oficial estiveron presentes o Alcalde da
Guarda, Antonio Lomba, acompañado pola tenente de alcalde,
Montserrat Magallanes, e pola
banda portuguesa o Presidente
da Câmara de Póvoa de Varzim,
Aires Henrique do Couto Pereira
e o Vicepresidente, Luís Diamantino Carvalho Batista.
A vinculación existente entre
os dous municipios remóntase

a moitos anos atrás, principalmente a través da actividade
pesqueira, onde os mariñeiros
refuxiábanse dos temporais de
inverno cando saían a faenar
nos portos destes municipios,
establecendo fortes lazos de amizade e mesmo familiares, destacando moitos nexos de unión
coma as marcas dos mariñeiros,
os ditos e cancións populares
ou a gran devoción existente
entre os mariñeiros da Povoa
pola Virxe de Santa Trega.
Representantes da Asociación
Piueiro, fixeron unha proposta
para a creación dunha Comisión
Organizadora para o Irmanamento con Povoa de Varzim e
esta foi ben recibida polas dúas
vilas, iniciando dende xa os trá-

mites para facer efectivo este
irmanamento, que fixará as bases
para futuras accións entre as
dúas vilas.

TOMIÑO..

Falar de alimentación e saúde é ter en mente unhas cifras
moi alarmantes: 44.000 persoas
morren cada ano en España
por unha mala alimentación,
unha taxa de mortandade máis
alta que o tabaco; o 59% das
enfermidades crónicas teñen a
súa orixe na falta dunha dieta
saudable; no 2030 máis de 27
millóns de españoles e españolas padecerán obesidade ou
sobrepeso e, hoxe en día, xa o
34% dos nenos e nenas sofren
sobrepeso e o 18% son obesos...
“Todas estas cifras deberían
facernos parar a reflexionar e
replantexarnos o que está a pasar”. Así de contundente se
amosou o chef Juan Llorca durante a súa conferencia na segunda xornada da V Semana
da Educación de Tomiño, na
que desgranou os erros e problemas máis frecuentes que se
atopan en materia de alimentación infantil e posibles solucións para afrontalos.
O chef, que abandonou as
estrelas Michelín por cocinar

nun centro Montesori, aproveitou
a charla para desmitificar moita
das afirmacións que chegan a
nais, pais ou educadores por diferentes medios e que se toman
como bases da educación alimentaria dos e das máis pequenas da casa. “Hoxe en día temos
demasiada información, boa e
mala, temos acceso a demasiadas
opinións externas e non temos
por que saber se son correctas
ou non”, explicou Llorca, quen
salientou aspectos como a importancia de ensinar aos nenos
e nenas a cociñar para “darlles
máis ferramentas á hora de elixir
que comer ou non comer” ou a
necesidade de dispoñer na sanidade pública dun especialista
en nutrición.
Galicia é unha das zonas de
España con maior índice de prevalencia da obesidade en idade
adulta, unha taxa elevada que
tamén se reflicte en idades temperás e que “non deixa de ser
unha enfermidade”. “Hai moitos
factores que inflúen en que cada
vez haxa máis nenos e nenas
con sobrepeso.
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O BAIXO MIÑO EN PÉ,

EN DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA
O pasado 9 de febreiro milleiros de persoas, convocadas pola plataforma SOS SANIDADE PÚBLICA e co apoio das deputacións de Coruña, Lugo e Pontevedra
,manifestábanse en Compostela en defensa da sanidade pública galega. A indignación ante a pésima xestión do goberno do PP dun dos piares básicos do
funcionamento de calquera sociedade era patente nas rúas da capital do noso país, alén da firmeza na exixencia de políticas diferentes ao desmantelamento
xeneralizado e precariedade laboral que practica a Xunta de Galicia. Na comarca do Baixo Miño existe unha plataforma que desenvolve distintos actos
reivindicativos en defensa da sanidade da súa comarca entre os que destacan concentracións , cada xoves, diante do PAC de A Guarda. A nova Peneira estivo
nunha delas, o xoves seis de febreiro con eles, e a verdade a asistencia de xente foi verdadeiramente impresionante. Alí conversamos co voceiro da asociación,
velaí vai o que deu de si a nosa charla

SERAFÍN FERNÁNDEZ PORTELA,
VOCEIRO DA PLATAFORMA POLA DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA DE A GUARDA

“ESTA PLATAFORMA É TOTAL E ABSOLUTAMENTE
PLURAL E ESTÁ ABERTA A CALQUERA PERSOA QUE
QUEIRA COLABORAR”
Cando naceu a plataforma?
Hai moi pouco tempo, aproximadamente
temos dous meses de vida.
Cales foron as motivacións que vos
impulsaron a creala?
Ben, todo comezou cando distintas persoas da comarca coincidimos en valorar
o estado enormemente deficiente do
sistema sanitario público, e a necesidade
de agruparnos para que a sociedade
civil exprese de maneira organizada o
seu malestar ante esta situación, alén
de exixirmos solucións de contado,
pois cun dereito básico como a saúde
ninguén ten dereito a xogar.
Todos os xoves tedes concentración
no PAC de A Guarda, verdade?
Efectivamente, en concreto a situación
deste punto de atención do noso pobo,
tan importante para a comarca do Baixo
Miño, é moi mala. Non se substitúen
os médicos cando é necesario, nas urxencias só hai dupla equipa médica as
fins de semana, e para iso despois de
múltiples presións, ás veces o equipo
médico ten que saír a atender unha urxencia ou a acompañar a un paciente a
Vigo e o PAC queda sen nada. As
esperas son ás veces inmensas, e ante a
escaseza de medios , en ocasións, non
queda máis remedio que derivar a pacientes ao Cunqueiro, por outra parte
para unha simple radiografía temos
que desprazarnos 30 kmts para ir a
Tui. En definitiva, as deficiencias son
moitas e moi graves.
Este PAC é o único centro de atención de todo o Concello?
Si, e non só iso , tamén se ocupa das
urxencias da veciñanza de Oia e do

Rosal. É dicir, atende a arredor de
20.000 persoas.
Vexo que na concentración está tamén o alcalde Antonio Lomba. Ti
pensas que a administración municipal fai todo o que pode na defensa
do PAC?
Eu creo que non. Eu entendo que debía
petar máis e mellor na Xunta para
esixir medios adecuados para o PAC
do noso pobo.
En canto ás concentracións que
tedes os xoves, non sei se serán todas
como esta?, pero estou abraiado do
éxito de convocatoria, non esperaba
este volume de xente nin por asomo
Si, soe vir moita xente. A demanda por
unha sanidade pública digna é común
a toda a sociedade da comarca. E a veciñanza está moi concienciada en que
este é un dereito universal básico en
calquera sociedade civilizada, e imos
dar a batalla ata o final.

A plataforma da que ti es voceiro é
plural, ou ten unha orientación ideolóxica determinada?
Total e absolutamente plural e sen
ningún tipo de adscrición ideolóxica.
Estamos abertos a calquera persoas
que queira participar. É máis , estariamos
encantados de contar co apoio de canta
máis xente, e máis diversa, mellor. Só
hai un requisito, querer unha sanidade
digna para todas e todos.
E a vosa vontade en canto ao futuro?
Seguir dando a batalla sempre, permanentemente, ata que a situación mude.
No Baixo Miño sómosche moi teimudos, e as persoas que formamos parte
desta plataforma non facemos máis
que recoller unha demanda xeral da
nosa comarca, que é que merecemos
ter unha atención sanitaria digna e decente e imos continuar pelexando ata
que sexa así.

Febreiro 2020 [43]

entrevista

Tomiño convértese no primeiro
concello Mecenas da Casa de Rosalía
TOMIÑO.

A alcaldesa de Tomiño, Sandra González, visitou esta mañá
a Casa-Museo Rosalía de Castro
para confirmar que se converterá
no primeiro concello Mecenas
da Casa de Rosalía, tal e como
aprobou o pleno do Concello o
pasado 26 de decembro. Este
acordo forma parte do proceso
de subscrición popular para implicar a empresas, entidades públicas e persoas individuais na
mellora e no sostemento da causa
común da Casa da Matanza,
“que é a causa común de Galicia”, en palabras do seu presidente Anxo Angueira.
En virtude deste acordo, polo
que o Concello de Tomiño achega 2.000 euros, tanto os escolares
do municipio como as asociacións culturais poderán ter visitas
guiadas de balde á Casa de Rosalía. Con esta decisión Tomiño
refrenda así o seu compromiso
histórico con esta institución,
dado que xa apoiara economicamente a súa creación en 1953
cunha doazón de 500 pesetas e
en 1971 -previa á apertura da
Casa-Museo- de 2.000 pesetas.
Centos de persoas de todo o
país -e máis alá- xa se converteron en Amigas da Casa de Rosalía ao apoiar desde 20 euros
ao ano a independencia económica e cultural desta institución,
así como a súa sostibilidade financeira. A subscrición popular
está a ser un grande éxito e moitos pequenos negocios tamén
son xa Protectores (desde
60€/ano), así como varias grandes

empresas da comarca, que xunto
cos concellos poden exercer de
Mecenas da Casa a partir de
1.000 euros ao ano.
SEGUNDA SUBSCRICIÓN
POPULAR
A Casa de Rosalía está sostida pola Fundación Rosalía de
Castro, unha fundación privada
sen ánimo de lucro que foi
creada en 1947 por persoas
vencelladas ao galeguismo nos
tempos difíciles da ditadura. A
apertura da Casa-Museo en
1972 só foi posible grazas á
colaboración económica de familias e empresas e institucións
de todo o país e do mundo da
emigración.
Daquela participaron centos
de persoas anónimas de Galicia
a partir da proposta de José
Manuel Rey de Viana, organizáronse colectas en moitas vilas
e en case todos os centros galegos na emigración, uníronse
máis de 60 concellos, varios
bancos, a Federación de Caixas
de Aforros, o Celta de Vigo, a
Federación Galega de Ciclismo
e innumerables asociacións de
todo o país. Ao final, colleitouse
un total de 994.043 pesetas en
1971.
Case 50 anos despois esta
institución –que non recibe financiamento público regular
que asegure o seu mantemento
anual nin o seu futuro– quere
reafirmarse na súa independencia económica e cultural e no
apoio das xentes comprometidas
co país e coa súa cultura.

AUTOFINANCIAMENTO
DO 41%
A Casa-Museo xa ten unha
taxa de autofinanciamento do
41% (2018, que evoluciona desde
un 20% en 2012), cifra considerable na nosa contorna cultural,
“mais entendemos que cómpre
aínda percorrer camiño na procura dun mellor servizo a prol
da difusión do legado de Rosalía
e da súa familia”, afirma Anxo
Angueira, presidente da Fundación. A evolución das visitas á
Casa tamén é positiva: incrementáronse desde 2012 ata 2018
nun 237% (de 8.655 a 20.571).
A Fundación Rosalía quere
continuar neste vieiro para “asegurar o seu presente e, sobre
todo, o seu futuro, para seguir
avanzando na mellora da CasaMuseo, da súa xestión e dos
seus servizos”, continúase desde
a Fundación, que afirma que é
xa un dos museos galegos máis
visitados “e debe estar na vangarda cultural e ser un referente
a nivel nacional e tamén internacional”.
Anxo Angueira, referencia
actual da institución rosaliana,
salienta que “aínda que somos
escoitados polas institucións públicas de Galicia, queremos que
o esforzo colaborativo sexa tamén un esforzo comunal e compartido polo pobo galego, que
sempre foi xeneroso con todo o
que tiña que ver con Rosalía
para que a Casa da Matanza e
as súas instalacións sexan dignas
da figura que representan”.
A Casa de Rosalía incremen-

tou exponencialmente os proxectos e actividades desde 2012.
Alén da desexada reforma do
interior da Casa e da súa renovada musealización, catalogouse
e dixitalizouse todo o fondo documental e acondicionouse unha
sala para o arquivo, que xa está
a disposición dos investigadores;
dinamizouse a súa presenza na
web e nas redes sociais; incrementouse o seu patrimonio coa
chegada de novos obxectos, ar-

tísticos ou non, como o cadro
de Brocos e diferentes pezas de
Ovidio Murguía; publicouse a
súa Obra completa, entre outros
libros; relanzouse a celebración
do Día de Rosalía e puxéronse
en marcha ducias de actividades
ao longo do ano: a homenaxe
ao mundo do mar, o festival
Abride a Fiestra, alén de múltiples exposicións, conferencias,
roteiros, teatralizacións e visitas
guiadas.
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ANXO BAZ, VOCEIRO DO BNG NA GUARDA

“O PLENO DO 30 DE SETEMBRO DEIXOU CLARO QUE O
MODELO DE VILA DO PSOE É O MESMO CÓ DO PP,
CONSERVADOR, E MOI LONXE DO QUE DEFENDE O BNG”
Despois de falarmos co alcalde
sobre a ruptura do bipartito,
tocaba conversar co voceiro do
Bng, velaí vai o que deu de si a
nosa conversa
Supoño que lerías a entrevista que lle
fixemos ao alcalde na anterior Peneira
e quería pedirche unha valoración ao
respecto da mesma?
Si, lina claro que si, e en canto á valoración que me pides, só quero dicir
que o que el vende, non se axusta á
realidade. En relación con esta entrevista só unha cousa, como sabes,
porque llo preguntaches, moi cerca
de aquí hai unha pintada na que se
insulta á miña nai, e o alcalde di que
mandou borrala, pois os caprichos
da casualidade fixeron que onte (o
día antes desta conversa) estivera eu
coa miña bicicleta por aí, e a 10
metros da pintada, que aínda está
por certo, atopeime co alcalde.
Por que dis que o que el vende non
se axusta á realidade?
Eu convido ás veciñas e veciños que
analicen a evolución do discurso do
grupo municipal socialista do noso
pobo e verán como aos poucos asumen o noso, o do BNG quero dicir.
Concrétanos un pouco máis iso?
Eles no 2.015 falaban de dobre sentido
de circulación en toda Concepción
Areal, que sería o impulsor da volta
da prosperidade ás empresas e á vila,
e agora xa falan dunha rúa de carácter
peonil como sempre defendemos nós,
non só nesa rúa senón en todo o
centro urbano .Nós defendemos sempre os modelos de cidade para as
persoas. O BNG ten moi claro cal é
o seu modelo de vila, as outras propostas a do PSOE e a do PP semella
que se van adecuando en función de
como discorren as circunstancias.
Cando lle preguntei ao alcalde sobre
os motivos da ruptura do bipartito
el recoñece que tomou unha decisión
nunha área que era competencia
vosa, pero el defende que non lle
quedou máis remedio porque considera que quen incumpristes o pacto
fostes vós ao non respectar o plan
de mobilidade, que tes que dicir ao
respecto?

Concepción Areal era un importante
escollo para que o pacto se puidese
concretar e, este, explicitamente di
que as decisións sobre a rúa deberían
consensuarse cos técnicos de mobilidade da DEP, fíxose así nunha xuntanza na DEP , non de seguimento
do pacto , como el vende. Os representantes do PSOE formularon a súa
visión, nós a nosa e en ningún momento houbo ningún criterio técnico
que desaconsellara o noso modo de
entender Concepción Areal.
Nesa xuntanza o deputado provincial
que estaba presente era voso ou do
PSOE?
Do PSOE.
E non fixo ningún tipo de alusión
en relación a desaconsellar a vosa
proposta?
Ningunha en absoluto
Dime con claridade, vós rompistes
o plan e mobilidade como defende
o alcalde?
Con claridade meridiana; Non, en
ningún momento.
O pleno no que rachou todo foi moi
agresivo, e houbo insultos e descualificacións moi graves
Si, pero eu prefiro apartar iso, porque
é o típico caso no que as árbores non
deixan ver o bosque, e se quitamos o
accesorio queda o esencial: hai dous
modelos de vila, o que defende o
BNG a cidade para as persoas e o

que defenden o PSOE e o PP, que
vai polo camiño contrario
Si, pero os insultos e a hostilidade,
eu creo que se deben apartar da sociedade, e cando por desgracia existen, eu entendo que a responsabilidade dun medio de comunicación é
reflectilo. Esa tensión que houbo
aquel día naquel pleno, segues a notala na rúa?
Ben, houbo xente que aquel día achegouse a min para insultarme explicitamente, e hoxe en día saúdanme
case con normalidade
Pois permíteme expresarche a miña
admiración pola templanza, Anxo,
porque se a min alguén me chama
“hijoputa” explicitamente, e aos catro días saúdame con normalidade,
non creo que fose capaz de manter
a serenidade para devolverlle o
saúdo de maneira respectuosa.
Ben, cando alguén decide meterse
en política sabe que estas cousas poden acontecer. Se cadra é máis duro
pola familia que por un mesmo. Nós
ao noso, a seguir defendendo o noso
modelo, porque, con toda a humidade
podo dicir, que o pouco que avanzou
A Guarda é en gran medida grazas
ao traballo do BNG. Hoxe o alcalde
fala dunha nova gardería e esa é
unha proposta do BNG, o caso de
Concepción Areal, o plan revitaliza
as nosas propostas sobre os camiños

escolares seguros, sobre a policía
municipal son outros exemplos de
como a base de traballo, e máis traballo o BNG consegue aos poucos
que os outros asuman o que é evidentes melloras para a nosa vila e
que tantos anos levamos executando
con éxito en outras zonas como por
exemplo Pontevedra. O pleno do 30
de setembro deixou claro que o modelo de vila que defende o PSOE é
idéntico ao que pensa o PP, un modelo
conservador e moi lonxe do que defende o Bloque.
É posible reconducir a situación co
PSOE?, cal é a vosa posición?
A nosa posición é a mesma coa que
nos presentamos ás eleccións: queremos un cambio de modelo, queremos transformar A Guarda para poñela
ao servizo das persoas. Nós pensamos
que a dignidade e a honestidade son
valores superiores aos cargos, por
iso deixamos o goberno.
Non é posible gobernar con 5 concellir@s de 17, como prevés que se
desenvolverán os acontecementos?
Se cando tiñan 7, non foron quen,
pois con 5 a verdade pois eles saberán,
tiñan a alternativa dun goberno con
nós, pero non souberon aproveitala.
Fíxate por exemplo o que pasa coa
rúa San Caetano que hai un compromiso plenario do 2.016 de arranxala,
e aínda hoxe...ou a aprobación da
conta xeral, que se non chega a ser
pola nosa responsabilidade política
non se tería aprobado e perderiamos
importantes subvencións.
Compartes a opinión do alcalde de
que o PP da Guarda está na posición
de canto peor mellor?
A min o que me gustaría é que o PP
da Guarda explicase dunha vez á veciñanza cal é o seu proxecto político.
Rematamos Anxo, se o alcalde quere
negociar con vós unha posible volta
atrás e reconducir a situación, cal
sería a túa posición?
Eu estou disposto a falar con calquera
pero para chegar a arranxar a situación, moito tiñan que mudar as cousas
no partido socialista.
Por que?
Porque o seu modelo de vila é idéntico
ao do PP.
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O Rosal celebra o Día de Rosalía con
arte e poesía
O ROSAL.

Curso de cociña de pratos de culler
con produtos de tempada en O Rosal
O ROSAL.

O Concello do Rosal organiza para
o vindeiro mes de marzo un curso de
cociña no que se aprenderá a facer
pratos de culler aproveitando os recursos da zona e produtos propios da
tempada de inverno. O curso celebrarase todos os luns do próximo mes
(2, 9, 16, 23 e 30 de marzo) en horario
de mañá, de 09.30 a 12.00 horas, na

O Rosal rememora os versos dunha
das escritoras galegas máis insignes,
Rosalía de Castro, do xeito máis orixinal
posible: con arte e poesía. Alumnado
de todas as idades dos centros escolares
do municipio contribuirán a conmemorar
o Día de Rosalía, que se celebra o vindeiro luns 24 de febreiro, achegando a
todos os rosaleiros e rosaleiras a imaxe
e anacos dos poemas da escritora.

Deste xeito, o alumnado de educación
primaria do CPI Manuel Suárez Marquier deseñou e creou un mural feito
con pezas de madeira sobre as que as e
os pequenos artistas deixaron a súa impronta e a súa particular visión de
Rosalía de Castro e da súa obra. Este
mural quedará colocado de xeito permanente na fachada do pavillón municipal do Rosal, que recordará a figura
da escritora ao longo de todo o ano.

cociña municipal situada fronte ao
pavillón municipal.
O curso, dirixido a todos os públicos e con 12,5 horas totais de duración,
terá un custo de 35 euros por persoa.
O prazo de inscrición xa está aberto.
Prazas limitadas.Todas as persoas interesadas en participar nesta iniciativa
poden pedir máis información no teléfono 986 625 000.

taberna
www.lagareiras.com
PICÓNS DARRIBA, 12 - EIRAS- O ROSAL
Carretera de Eiras, 6
SAN JUÁN DE TABAGÓN, O ROSAL
629 30 91 95 - 659 44 30 20
talleresmvrosal@gmail.com
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Gogue e Luis Davila enchen de
humor a Praza do Calvario
O ROSAL.

Tres semanas de humor e
retranca na Praza do Calvario.
O Rosal inaugurou a exposición
de viñetas dos humoristas Gogue
e Luis Davila ‘Ilustrando’, unha
mostra itinerante composta por
trece prisma rectangulares cunha

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

selección das mellores viñetas
destes dous artistas que poderá
verse ata o vindeiro domingo
23 de febreiro.
Deste xeito incorpórase á
axenda cultural do concello unha
novidosa exposición ao aire libre
“capaz de representar a vida
cotiá e a realidade que tanto
nos caracteriza en chave de humor e de retranca. Son escenas
que deixan ver con claridade a
idiosincrasia galega e do rural,
o que converte o traballo destes
humoristas en parte da nosa cultura”, resaltou a alcaldesa do
Rosal, Ánxela Fernández, durante o acto de inauguración,
que tamén contou coa presencia
dos concelleiros Sara Vicente,
Germán Fernández e César Paredes.

O NOSO AMIGO ANTÓN
CUMPRE 6 ANOS.
PARABÉNS PARA EL E
OS NOSOS MELLORES
DESEXOS DUNHA VIDA
LONGA E FELIZ PARA
EL, PARA O SEU IRMÁN
PABLO, E PARA A SÚA
IRMÁ UXÍA

"ESPECIALIDADE EN PULPO,
PEIXES E CARNES"

COOPERATIVA

PORTA DO RÍO MIÑO
A Lomba, 49 - O Rosal
Teléfono 986 625 242 - Fax: 986 626 370

“Ven
probar o
noso cocido
e o noso
carneiro”
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BERTO GONÇALVEZ, SECRETARIO COMARCAL DA CIG VIGO

“QUÉRENNOS VER EN SITUACIÓN DE PRECARIEDADE,
DESESPERADOS E ILLADOS, PORQUE O CAPITAL
SABE QUE A NOSA PRINCIPAL FORTALEZA É ACTUAR
UNIDOS E ORGANIZADOS”
A piques de celebrarse o 8 e o 10
de marzo, datas moi sinaladas no
país e cunha abafadora cifra de
once mulleres asasinadas polas
súas parellas ou exparellas no que
vai de ano no Estado, sete no país
e 1.044 vítimas desta cruel
violencia exercida sobre a muller
desde que empezaron a
contabilizarse en 2003. A Nova
Peneira conversa con Berto
Gonçalvez, SC da Cig, para que nos
fale da acción sindical que vai
desenrolar o sindicato no Día
Internacional da Muller e da Clase
Obreira Galega, nunha era de
precariedade laboral sen
precedentes por mor dunha
Reforma Laboral lesiva e
destrutiva para a clase obreira.

Estamos moi preto de dúas datas salientables para o corpus militante da
CIG , o 8 e o 10 de marzo, que vai facer
a central sindical en relación a cada
unha delas?
Para nós o 8 e o 10 de marzo son datas
significativas, que debemos celebrar desde
a mobilización e nunca de maneira ritual.
Este 8M temos que seguir a empurrar
desde unha perspectiva de clase a gran
onda de feminismo que inundou Vigo e
Galiza nos últimos anos con manifestacións masivas. Farémolo evidenciando
como a violencia patriarcal desenvólvese
tamén no ámbito laboral, onde as mulleres
continúan a padecer peores condicións
polo feito de selo. Este ano especialmente
poñendo o foco no traballo invisibilizado
dos coidados, que o sistema carga fundamentalmente no lombo das mulleres
sen ningún tipo de remuneración a pesar
de ser imprescindibles para o funcionamento do actual modo de produción capitalista.

Rúa do Porto, 56 - A Guarda - 986 614 571
www.arruaz.com reservas@arruaz.com

O 10 de marzo a CIG imos volver facer
un chamamento a exercer a nosa dignidade
como clase obreira galega nas rúas. Farémolo para esixir a derrogación completa e
inmediata das reformas laborais, da negociación colectiva e das pensións, como
primeiro paso para recuperar os dereitos
que nos roubaron baixo a coartada da
crise. Cunha idea clara: que non renunciamos ao noso dereito a vivir con dignidade
dun traballo na propia terra.
Como valoras as condicións xerais do
emprego na comarca de Vigo?
A nosa comarca atravesa unha situación
de emerxencia laboral, social e produtiva.
Con máis de 40 mil persoas desempregadas,
con millares de mozas e mozos expulsados
á emigración forzosa e coa xeneralización
da precariedade laboral.
Consideras que os modelos de precariedade ultra liberais e de traballo lixo,
que defenden os proxectos políticos da
dereita española, estanse espallando aos
poucos na conciencia colectiva, como

se fose algo contra o que nada se pode
facer?
A precariedade procura en primeiro lugar
aumentar, aínda máis, o nivel de explotación
da clase traballadora. Queren facernos traballar e producir máis, por cada vez menos.
Mais tamén é evidente que a falta de estabilidade, a enorme rotación que se da nas
empresas, e a fragmentación do propio
mundo do traballo a través de mecanismos
perversos como a subcontratación, o que
procuraron foi tamén dificultar a toma de
conciencia de clase dos traballadores e
das traballadoras. Quérennos ver en situación
de precariedade, desesperados e illados,
porque o capital sabe que a nosa principal
fortaleza é actuar unidos e organizados.
Mais o que non podemos aceptar é a resignación, porque nos conducirá á derrota
definitiva. Claro que hai alternativa! O
que temos é que empurrala desde abaixo,
disputala, plantándolle cara. Se baixamos
os brazos e aceptamos mansamente a precariedade o único que se logrará será mul-
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tiplicala, e con ela a pobreza e o empobrecemento. Temos que revolvernos.
Como valoras a situación industrial
do país en xeral, e da comarca de
Vigo en particular?
No caso da nosa comarca é especialmente
preocupante a situación da construción
naval. Vulcano parece que empurrado á
súa desaparición. Barreras nun momento
crítico e sen garantía ningunha de futuro.
E a industria auxiliar asfixiada polas débedas dos estaleiros e pola falla de carga
de traballo. Engádese tamén a conxuntura
complexa que enfronta en xeral o sector
da automoción, onde ten medrado moito
a precariedade, onde diante a permanente
ameaza de deslocalización e onde na
nosa opinión non se están a encarar os
retos de futuro dun sector que enfronta
un cambio de etapa en termos globais.
O que si temos claro é que a inacción
deliberada da Xunta do PP en política
industrial está a ser un verdadeiro acelerante deste lume que ameaza con desertizar
definitivamente unha parte moi importante
da base produtiva desta comarca. Para
Feijoo e o PP a única industria que ten
que desenvolver Galiza é o Camiño de

Santiago. Esa visión condúcenos ao abismo, e por iso urxe unha mudanza radical
das políticas a nivel galego.
O representante da CIG xa pode ir ás
xuntanzas do porto?, explícanos este
suceso?
O que sufrimos durante varios meses,
despois de que a CIG se convertera na
primeira forza sindical na Autoridade
Portuaria, foi o veto antidemocrático e
ilegal do presidente do porto, Enrique
López Veiga, que cunha actitude impresentable intentou impedir que a CIG
ocupase o posto que lle corresponde no
Consello de Administración. Certo é que
a actitude de CCOO nesta cuestión é
moi difícil de xustificar, porque acabou
por colaborar cun veto que é claramente
ideolóxico. López Veiga non nos quería
con voz e voto no Consello porque a
CIG non imos asentir con obediencia.
Agora a Xunta corrixiu esta situación, ás
portas dun xuízo que sabían que ían
perder, todo hai que dicilo, e polo tanto
nós como sindicato máis representativo,
tanto da propia Autoridade Portuaria
como do conxunto do sector, imos estar
presentes. Faremos uso dese espazo para

plantarlle cara aos abusos laborais de
López Veiga e á súa visión irracional do
funcionamento e o desenvolvemento do
porto.
-Vulcano é recuperable, ao teu xuízo,
ou está irremediablemente morto?
Vulcano pode e debe ter futuro. Nós non
aceptamos a súa desaparición como un
escenario inevitable. Trátase dun estaleiro
centenario que ten unha acreditadísima

traxectoria no sector e que reúne todas
as condicións para poder producir. O
que demostrou a situación creada en
Vulcano, e que dalgunha maneira a crise
en Barreras volveu confirmar, é que non
podemos deixar a continuidade dun sector
estratéxico para Vigo, para a súa comarca
e para o conxunto de Galiza, aos xogos
en corto do capital privado. A única maneira de apuntalar o sector e darlle seguridade é a través da intervención pública
directa. Se o capital privado é incapaz
de poñer en marcha as enormes potencialidades que ten Vulcano por que non
o facemos desde o público?
A situación de Barreras é delirante,
cales son, segundo o criterio da CIG,
as causas?, cales as posibles solucións?
E existe perigo real de que unha das
empresas máis significativas de todo
o país galego remate desaparecendo?
A situación actual está atravesada por
numerosos factores. Claramente a crise
desatouse por unha disputa intestina entre
o accionariado privado do estaleiro a rebufo do fíasco da operación Pemex. Mais
ten tamén moito que ver cunha xestión
difícil de defender por parte da anterior

[ 50] Outubro 2019

entrevista
dirección. O momento continúa a ser crítico, porque se ben parece que se evitou
o concurso está literalmente no aire a
carga de traballo, e polo tanto non hai
garantías de futuro nin para o estaleiro,
nin para a industria auxiliar.
Neste caso ao igual que no de Vulcano
entendemos que para evitar saídas falsas
a curto prazo, que non resolvan o fondo
do problema e que non garanten a continuidade da actividade e do emprego, a
solución pasa pola intervención pública.
Non é unha fórmula aloucada. A Francia
de Macron optou en 2017 por nacionalizar
o estaleiro de Saint Nazaire para evitar o
seu peche. O mesmo vén de facer Escocia,
o pasado agosto, co estaleiro Ferguson
en Port Glasgow. Cómpre lembrar, que
no caso de Barreras este estaleiro foi público desde 1976 até 1997, cando o goberno español de Jose María Aznar decidiu
malvendelo, dentro do paquete de privatizacións, por apenas 750 millóns de pesetas (4 millóns e medio de euros).
O fundamental é que non podemos permitir que Barreras e Vulcano desaparezan,
porque suporía un golpe letal, e se cadra
definitivo ao naval vigués. Desde logo, a
CIG imos dar a batalla até o final.
Como está o asunto dos bombeiros de
Vigo?
Pois continúa en marcha unha folga indefinida que non tiña precedentes na historia da cidade e o que se mantén inalterada
é a nula resposta por parte do Goberno
municipal de Vigo. Este conflito ten como
motivación o feito de que a carencia de
efectivos está non só a provocar unha
evidente sobrecarga de traballo, levando
aos bombeiros a situacións límite a nivel
físico e mental, senón que compromete a
seguridade das viguesas e dos vigueses.
Con este cadro de persoal, o Concello de

Vigo incumpre reiteradamente o mínimo
de 20 efectivos en servizo.
Mais a pesar das protestas e dun conflito
valente, o Goberno de Abel Caballero
sigue instalado na xordeira e no autoritarismo. Van xa dous golpes xudiciais e
seguen sen reaccionar. Primeiro declarando
ilegal o decreto de permanencia, que
obriga a realizar masivamente horas extra,
e despois tombando o decreto de servizos
mínimos co que intentaron quebrar a
folga.
Nós xa llo advertimos con claridade. Se
non se dan pasos claros para procurar
unha saída negociada e dialogada, a CIG,
como primeira forza sindical na cidade,
imos poñer toda a nosa capacidade organizativa e mobilizadora en marcha para
apoiar a xusta loita dos bombeiros. Caballero ten que escoller, ou diálogo e solucións, ou radicalización do conflito.
Povisa foi mercada hai moi pouco tempo por unha empresa que non ten bos
antecedentes na xestión hospitalaria
en Valencia. Cal é a posición da CIG?,
teñen as e os traballadores motivos
para estaren preocupadas e preocupados?
Nós defendemos con claridade que a
operación especulativa de Ribera Salud
era o momento para poñer fin á anomalía
do concerto especial que o Sergas ten
con Povisa, incorporando este hospital á
rede pública. Era económica e legalmente
factible. Falamos dun hospital que presta
atención sanitaria a 90 mil usuarios e
usuarias da área sanitaria de Vigo, e o
actual modelo é un moi mal negocio
para o Sergas, para a poboación e para os
propios traballadores e traballadoras que
padecen unha situación de precariedade
que compromete a atención sanitaria.
Claramente PP, e pola calada o PSOE,

TELF.: 986 610 921

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

decidiron que Povisa siga a facer negocio
coa nosa saúde.
No aspecto laboral, a posición determinante
da CIG no Comité de Empresa é unha
gran garantía de que calquera intención
de precarizar, ainda máis, as condicións
de traballo ou de destruír emprego, vai
ter unha contestación firme e contundente.
Estou seguro de que os novos propietarios
son ben conscientes diso.
Despois de 10, anos o presidente da
Xunta vai demandar a supresión da
taxa de reposición da sanidade pública.
Cal é a posición da CIG ao respecto?
Tarde piou Feixoo. E faino precisamente
ás portas dunhas eleccións que anticipa
para ver se logra manterse, in extremis,
na presidencia da Xunta. O que é claro é
que, tal e como denunciou a CIG desde
un primeiro momento, para máis alá da
brutal destrución de emprego que supón
as taxas de reposición na sanidade, e
noutras áreas da administración pública,
detrás desta medida estaba tamén o afán
de destruír os propios servizos públicos,
poñéndoos nunha situación límite. Vémolo
na sanidade, pero tamén no ensino e no
conxunto da administración. É urxente
botar abaixo esa política de recortes que
só procuraba dinamitar os servizos públicos
para facilitar a súa privatización.
-A CIG e UGT denuncian a ruptura da
unidade acción sindical na defensa da
universidade pública, por parte de CCOO,
queremos coñecer as vosas razóns?
Constituíuse unha plataforma unitaria
a nivel galego, con sindicatos e organizacións políticas, que nós entendemos
que ten que ser o espazo no que articular
unha resposta de conxunto en defensa
da universidade pública precisamente
nun momento no que parece claro que
o Partido Popular quere propiciar a

creación dunha universidade privada
da man de Abanca. Nese sentido, houbo
actuacións de CCOO que claramente
non van na liña de coordinar actuacións
e que parece que antepoñen protagonismos de parte á loita conxunta. Esperemos que rectifiquen.
E sigamos falando de mocidade. En
xeral, as organizacións políticas sindicais e sociais teñen un grave problema
xeracional, pois é moi difícil conseguir
a implicación activa da xuventude.
Non me refiro, claro está, aos que se
toman isto como unha profesión, senón
a quen asume o sindicalismo ou a política como consecuencia lóxica dun
compromiso emocional co seu corpus
teórico. Que está a facer a CIG para
tratar de achegar mozos e mozas ao
seu proxecto sindical?
Pois a mellor maneira de incorporar a
mocidade creo que pasa por fortalecer o
noso modelo sindical, combativo, asembleario e de contrapoder. Facer sindicalismo desde abaixo, desde os centros de
traballo e as empresas, colocando as propias traballadoras e traballadores no centro
e apostando pola vía do conflito. É para
nós moi importante que a mocidade traballadora, que padece con especial crueza
a precariedade, entenda que a solución
aos seus problemas pasa por organizarse
tamén a nivel sindical.
De afiliación como andamos? Subimos?,
baixamos? Ou mantémonos?
Na comarca de Vigo continuamos a ser,
de longo, a primeira forza sindical en
afiliación. Se ben a crise supuxo unha
baixada na afiliación por causa do desemprego e a emigración, nos últimos
anos estabilizouse e comezamos a recuperar de maneira sostida afiliación. Imos
seguir traballando arreo en sumar máis
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traballadoras e traballadores á CIG, na
certeza de que o sindicalismo nacionalista
e de clase somos o mellor instrumento
para a defensa dos seus dereitos.
E de forza e implantación en relación
con CCOO e UGT?
Os resultados do último período concentrado de eleccións sindicais que nos confirman, novamente, como primeira forza
sindical en Vigo, e por vez primeira tamén
non conxunto de Galiza, son un moi bo
indicador do nivel de apoio que ten o
noso modelo sindical. Temos que traducir
esa simpatía en afiliación e militancia.
Sempre que falamos tanto con algún
responsable da CIG como con algún
da CUT facémoslle a mesma pregunta.
Cando se vai solucionar a anomalía da
existencia de dúas centrais sindicais
idénticas na súa definición teórica?
Nós sempre defendemos a unidade de
acción desde abaixo, na base, nas empresas
e nos centros de traballo. É evidente que
coa CUT podemos compartir algunhas
importantes liñas de posición, mais na
práctica a coincidencia xa non é tanta e
hai comportamentos, por exemplo nesta
comarca, que non están a contribuír a
unha maior aproximación. En todo caso,
nós temos claro con quen confrontamos,
que é coa patronal e cos seus gobernos
cómplice. Se a loita é o camiño, nese camiño poderemos encontrarnos.
Como é iso da Fronte sindical das nacións sen estado?
Diante do modelo sindical de concertación
e de pacto que representan CCOO e UGT,
é claro que a principal alternativa a nivel

de Estado somos as organizacións sindicais
do ámbito soberanista. A maioría sindical
vasca, con ELA e LAB, a CIG en Galiza,
a CSC en Cataluña e outras organizacións
doutros territorios, non só compartimos
no fundamental un modelo sindical de
combate, senón que coincidimos en sinalar
o efecto letal que o modelo centralista do
Estado español, deseñado ao servizo do
grande capital monopolista, ten para as
nosas nacións e para os nosos pobos.
Nese sentido, é importante seguir a tecer
complicidades e a articular esforzos conxuntos.
Que tal foi a xuntanza do voso Secretario
Xeral coa nova ministra de traballo?
E que expectativas tedes de que alguén
relacionada co mundo sindical como
Yolanda Díaz sexa a responsable desa
carteira?
O que lle demandou a CIG á nova ministra
de Traballo é a derrogación completa das
reformas laborais. Parece que ese non é o
propósito de Yolanda Díaz que a pesar de
que durante toda a campaña electoral pro-

meteu facelo, agora di que “tecnicamente”
non é posíbel e que o que van facer é limitarse a retirar os “aspectos máis lesivos”.
Que Díaz sexa galega ou que tivese ligazón
con CCOO non é garantía de nada. A
cuestión é que vai facer como ministra e,
polo momento, parece que decidiu limitarse
a cambios cosméticos.
Rematamos Berto agradecéndoche
a túa atención e con dúas cuestións:
En xaneiro do ano próximo teremos a
IV edición da nosa gala bienal de
entrega de premios, sabes que a túa
asistencia é obrigatoria, non?
É sempre un pracer participar e alí estaremos. Hai que fortalecer medios que como
A Nova Peneira danlle voz aos traballadores
e as traballadoras e visibilizan os conflitos
que outros ocultan.
Se na miña empresa se respecta escrupulosamente a legalidade laboral, e desenvolvo o meu traballo nunhas condicións suficientes de comodidade e dignidade, debo sindicalizarme? Por que?
E por que a un sindicato nacionalista?

Infelizmente poucos traballadores neste
País poderían verse reflectidos nesa situación que describe. Estamos vendo
como os abusos patronais son cada vez
máis frecuentes e máis duros. No en tanto,
hai que entender que unha boa situación
laboral nunha empresa non evita que
poida torcerse. Vímolo nos primeiros anos
da crise, onde empresas sen apenas conflitividade e cunhas condicións aceptables,
acabaron explotando con ERES inxustos
e outras medidas. O sindicato non é apenas
un servizo de usar e tirar, é un instrumento
que temos como clase. Fortalecelo supón
fortalecer o conxunto da clase traballadora
e é tamén un bo antídoto e barreira fronte
a tentacións empresariais. Naquelas empresas onde a CIG é forte, as direccións
mídense moito porque saben que non
imos ter medos nin reparos en plantarlles
cara. Sindicalizarse é, polo tanto, sempre
necesario. Por que na CIG? Porque a
nosa traxectoria acredita que non nos vendemos e que poñemos sempre por diante
os intereses da clase traballadora.

Especialidades en:
- Bodas
- Mesas dulces
- Bautizos
- Comuniones
- Eventos empresariales

Praza Pedreira, 5
986 768 046
671 472 290
A Lama

Pedreira, 7
Baixo
A Lama

986 768 261
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XX ANOS SEN SUSO.

O CONCELLO DE PONTECALDELAS
HOMENAXEA A SUSO VAAMONDE
S
O pasado domingo 16 de
febreiro fixo vinte anos da
morte dunha das persoas
máis representativas da
música do noso país. Día
no que se celebrou un acto
na súa memoria no seu
pobo natal, o barrio de
Regodobargo, cita a que
non faltaron amigos da
cultura, da política e da
música do noso país e
acto que foi presentado
polo actor Antonio Durán
“Morris”.

uso Vaamonde naceu un 20 de decembro
de 1950 en Regodobargo, na parroquia
A Insua do concello de Pontecaldelas. Suso
era cantautor e xa compoñía desde os dezaseis anos. Comezou a darse a coñecer na
antiga Asociación Cultural de Vigo, desta
forma, entrou desde mozo en contacto coa
movida roqueira en Vigo, o que o levou a
formar parte dos grupos musicais Os Copens
e Marco Balorento, este último cara a 1966,
e co que gañou o seu primeiro premio nun
festival organizado por unha emisora de radio da cidade viguesa. No 68 xa era integrante comprometido de “Voces Ceibes”, e
a principios da década de 1970, deixando
un pouco de lado o seu labor de letrista para,
acompañado da súa inseparable guitarra,
puxo voz e música a moitos dos poemas do
noso país.

Tanto aquí como na súa carreira en solitario, o seu traballo de cantautor virou
sobre un triplo pensamento: defensa dun
pobo, dunha terra e dunha lingua.Un defensor acérrimo de Galicia, do monte, do
campo, dos labregos, da cultura e vida do
noso país asolagado polas fames negras e
as miserias da posguerra.
Así, en xuño de 1979, deu na praza da
Ferreiría de Pontevedra un recital antinuclear.
Alí arrincábase polo seu lendario Uah!: “Viva
a Cruña, viva Lugo, Viva Ourense e Pontevedra, E que vaian prol carallo / vos ladrós
dá nosa terra”. O público acompañáballe con
palmas e cánticos, fascinado e deixándose
levar polo fervor do directo, decidiu engadir
unha estrofa dun cántico galego que nin sequera era seu, escoitábase con frecuencia en
calquera romaría galega:

“Cando me falan de España
sempre teño unha disputa
que se España é miña mai
eu son un fillo de ....”
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Estas manifestacións foron consideradas "inxurias á Patria con publicidade" e foi condenado en novembro
de 1980 a seis anos e un día de prisión
converténdose no primeiro condenado
da democracia unicamente polas letras
dos seus temas. Suso Vaamonde optou
por exiliarse, viaxando por Londres e
Alemaña, establecéndose finalmente
na capital venezolana, Caracas. Nestes
catro anos fóra de Galicia recibiu
apoios desde moitos países, pero especialmente de Portugal, a través de
artistas que lle prestaron a súa solidariedade: Zeca Afonso, José Mário
Branco, Fausto, Adriano Correia de
Oliveira..., personalidades da canción
coas que Vaamonde compartiu moitas
veces escenario.
Suso, en 1984 decidiu volver e entregarse, esperando que o novo goberno socialista revisase as condenas
derivadas de vellos rancores e inxustizas do réxime franquista. Despois de
46 días no cárcere de Ourense, o que
lle levou a ser considerado o primeiro
preso político da restablecida democracia española, un indulto liberouno

definitivamente: é posible que niso influíse a propia petición de revisión de
condena que Suso Vaamonde fixera ao
entón presidente Felipe González. Con
todo, foi o seu antigo compañeiro de
Voces Ceibes, Xaime Barreiro Gil
(Chuspe), quen maior presión fixo na
súa condición de senador socialista.
Unha vez indultado, ofreceu un recital
no cárcere ourensán onde estivera recluído.
O 12 de novembro de 1999 recibiu
unha homenaxe en Salvaterra de Miño,
nun acto celebrado pola Sociedade
Cultural e Recreativa do Condado, en
agradecemento e recoñecemento ao
seu labor e traxectoria.
Ese verán detectáraselle un cancro.

Pouco despois deu o seu último recital,
en honra ao seu amigo e entón alcalde
de Moraña, José Eiras, que se xubilaba
como mestre.
Á homenaxe asistiron unhas 3.000
persoas. Alí atopábanse unha gran
cantidade de artistas galegos: A
Quenlla, Muxicas, Bieito Romero
(Luar na Lubre), Emilio Cao, Uxía
Senlle, Tino Baz, Saraibas, As Cantareiras do Berbés, María Manuela,
A Roda, Treixadura... O acto comezou ás 22 horas e ás 5 da madrugada
aínda había artistas tocando. Aquel
día Suso Vaamonde tamén quixo subir ao escenario e agradecer aquela
celebración, pero non puido cantar
xa e a «persoa máis representativa na
historia da música do noso país», en
palabras do poeta Manuel María, morreu o 16 de febreiro de 2000, na Clínica Fátima de Vigo vítima da súa
enfermidade.
Polo 20 aniversario da súa morte, o
concello de Pontecaldelas organizou o
domingo 16 de febreiro un emotivo acto
na súa honra dedicándolle a Casa do
Pobo de Regodobargo a súa persoa.

VENTA Y ALQUILER DE MAQUINARIA
TALLER PROPIO DE REPARACIÓN
Lugar de Cuñas
Rotonda de Parada
Pontecaldelas
986 750 845
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Antes do acto conversamos con
Aurora Garrido Peso, concelleira de
Pontecaldelas e nativa de Regodobargo.
Aurora que significa a figura de
Suso Vaamonde para os nativos
desta zona?
Moito. El naceu aquí e a súa nai
Araceli foi mestra en Regodobargo.
Eu non cheguei a coñecelo persoalmente pero a súaminfluencia en
Pontecaldelas en xeral e no noso barrio en particular é inmensa.

Supoño queagardas que saia un acto
moi bonito en función da magnitude
tan grande que tivo Suso?
Por suposto, é a verdade, que ben
o merece.
Que vamos facer hoxe neste acto?
Agora mesmo imos baixar ao río
cunha ofrenda floral, logo subimos
arriba e comeza o acto, temos un pulpeiro para comer e ás catro da tarde é
o descubrimento da placa, tamén vai
haber uns gaiteiros, A Troula, Mero,
Seitoxiños e moitas pandereteiras de
Regodobargo. Vai a estar moi ben.

Parabéns ao concello porque unha
figura tan grande como Suso merece
un acto coma este.
Moitas grazas a vós.
O Alcalde de Pontecaldelas Andrés
Díaz deu un conmovedor e respectuoso discurso deixando frases coma
“Que ten Regodobargo que inculca o
amor pola música, pola lingua e pola
terra? Non coñecín persoalmente a
Suso Vaamonde, pero coñezo a semente que deixou aquí, no lugar que
o viu nacer e sei que se sentiría orgulloso da homenaxe que lle organizamos no seu Regodobargo natal, no seu
lugar de inspiración, porque ven cargada de música e de cariño verdadeiro”.
“Tardou en chegar máis do que debería, pero hoxe, por fin podemos dicir
que facemos xustiza con Suso Vaamonde. “Hoxe queremos que esta casa
do pobo dos veciños de Regodobargo,
leve o nome de Suso Vaamonde. Porque el levou o nome de Regodobargo
e de Ponte Caldelas alá onde foi. In-

cluso á cadea, porque hai que lembrar
que o compromiso de Suso con Galicia, coa súa terra, coa súa lingua levouno catro anos ao exilio e 46 días
ao cárcere. Foi o primeiro preso político da democracia e posteriormente
foi indultado.”
“Fai catro anos comezamos a saldar unha débeda histórica con Suso,
porque era de xustiza. Agora queremos que este lugar de encontro, onde
sei que a música e a alegría nunca
faltan, leve o nome de Suso Vaamonde,
porque queremos que remate o exilio
que se lle propinou durante demasiados anos, porque chegou o momento
dun novo ‘indulto’, que neste caso vén
como un recoñecemento á súa persoa,
ao seu compromiso, á súa voz, unha
voz que sempre seguirá viva en Regodobargo e no seu concello de Ponte
Caldelas”.
Como vedes un emotivo acto no
que non me cabe máis que dicir que
“Ata sempre Suso, as túas letras sempre están nos nosos pensamentos.”

"TODOS
OS POSTRES
DE NADAL Á
TÚA MEDIDA"

La Parada
TAPERÍA VICTORIA
PONTE CALDELAS

O mellor ambiente
da Comarca
Ponte Caldelas
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Mellorar a visibilidade e o acceso
ao lugar de A Fraga de arriba
PONTE CALDELAS.

O Concello de Ponte Caldelas está a mellorar os accesos
á parte alta do lugar de A
Fraga. Para acceder ás vivendas desta zona había un tramo
de curvas perigosas con moi
pouca visibilidade, no que que
se está a facer unha importante
actuación.
Deste xeito, estase picando a parte rochosa para en-

sanchar o vial e, ao mesmo
tempo, minimizar a curvatura,
o que tamén implica unha
mellora da visibilidade. Estes
traballos realízanse logo da
petición veciñal e co obxectivo de mellorar a seguridade
viaria. Os traballos comezaron a pasada semana coa limpeza das marxes e o inicio
do picado das parede rochosa
e o ensanchado.

RESTARURANTE

Senda peonil con iluminación cada 50
metros unirá os lugares de Cuñas e Parada
PONTE CALDELAS.

Unha senda peonil dotada
de iluminación uniráos lugares
de Cuñas e Parada, creando un
proxecto que melloraráa seguridade vial para os peóns que a
diario empregan este espazo,
ben para comunicarse co centro
da vila ou ben para camiñar
por lecer.
A actuación desenvolverase
nun tramo de dous quilómetros,

dende a rotonda de Cuñas ata o
Cruceiro de Parada (EP-0206),
e contará cun orzamento de
preto de 230.000 euros. O obxectivo é crear un espazo de
circulación para os peóns, bicicletas e persoas con mobilidade
reducida na marxe dereita do
vial, de maneira que aproveitando o actual sobreancho do
que dispón a vía se cree unha
senda de formigón colorado que

terá, como mínimo, 2,5 metros
de ancho. A actuación inclúe
tamén unha importante mellora
na parte central do lugar de Parada, pois no estreitamento da
estrada que existe no centro do
núcleo crearase unha plataforma
única sobreelevada que permitirá
a coexistencia de tráfico rodado
e peonil nunhas condicións de
seguridade máis axeitadas ás
actuais.

CASA 501

RÚA DA PONTE, 12 - PONTE CALDELAS
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opinión
BALDOMERO IGLESIAS
Mero

D

in, por aí adiante, na letra dunha
canción levada a tango, que vinte
anos non é nada. Mais vinte anos son
moitos anos na vida das persoas. Hai
vinte anos recibiamos con pena o pasamento de Suso Vaamonde. Levaba
un tempo moi maliño, estivera con el
o día antes en Vigo no sanatorio. Na
visita rexurdiu e acadou forzas, falou
do último compilatorio que tiña alí,
estaba con Loli a súa irmá, deume
unha copia que gardo entrañablemente.
Aínda mantiña as forzas e o ánimo, o
orgullo desa persoa que loita e está en
pé de resistencia, contestando ás rutinas dos días e as novidades que se
producen. Ao día seguinte chamaron
para anunciar a lutuosa e fúnebre. Acto
nos Xesuítas, onde el estudara, quixemos cantar e facíase imposible. Malamente puidemos, un grupo de xente
entoar a melodía de “como hei vivir
mañá sen a luz túa”. Ao día seguinte
recollemos as cinzas que, ao cabo dun
tempo, levamos á súa terra de nace-

SUSO VAAMONDE
mento. Vinte anos e rememoramos
agora a baixada á beira do río, as flores
e pétalos navegando de novo a flor das
augas fluviais por Regodobargo abaixo.
E alí estabamos, máis vellos e con máis
dificultades motoras. Novamente flores
e pensamentos abordándonos no caletre. Tempos, eran tempos e foron
temperando a dor moi lentamente entre
os quefaceres cotiáns, as preocupacións,
as ledicias do mundo que avanza, da
vida que segue. Mais non achicaron a
ausencia daquel cantor que tiña a ben
denunciar e discrepar. Algo tan necesario, sobre todo hoxe, agora, cando
tanta xente enmudece ou cambia de
tema tras de tantas tolas aparencias.
Este ano xuntámonos coa familia no
mesmo lugar, coa familia dos irmáns e as
súas descendencias, coa amizade sincera.
Para lembrar e celebrar a memoria daquel
paxaro cantor, non dun calquera, senón
de Suso. Era un xílgaro dos de auga
fresca. “Ai, quixo o paxaro pousar na póla
o seu chío: cantou e cantou, morreunos

CAFETERÍA PIZZERIA EIKÍ

AVDA. DE REDONDELA 31 CHAPELA

co frío!”. Amigas e amigos, baixamos
nunha procesión de voces contidas mirar
as augas como, por riba do seu murmurio,
levaban na súa flor de insistentes orballos,
os pétalos acesos que tiraramos ecoando
memorias de outrora e soños para unha
Galiza que merece ser outra cousa. Palabras
para o amigo e cantor, para o meu compadre, música solemne de gaita nun ton
maxestoso que, nesta circunstancia precisa,
anque tocase leda, soaría tristeira e a cun
certo arrebato de rebeldía. Melodías que
percorren a nostalxia chea de lembranzas,
de silencios desesperados que aboian polos
ollos en forma de pingueiras miúdas. Tamén se me aveñen outras lembranzas
paralelas, como as de Fernando Pereira,
que fora alcalde daqueles territorios, loitador da causa digna que sempre asistiu á
memoria de Alexandre Bóveda e que tamén
andará prendido, quizais perdido, nas nosas memorias da nostalxia, de referencia
de loita.
Xa de tarde, despois dun xantar de
urxencias, nunha carpa, canda os cafés
e faladoiros, verbas do alcalde, de Senén.
Resoaron melodías e cancións, as cancións de todas e todos en canto comunal,
un coro de voces para sentir xuntos. E
tamén soaron as cancións de Suso, de
novo voces da amizade a carón do Local
Social ou Casa do Pobo que, a partir de
agora, levará o nome de Suso Vaamonde.
Dentro, unha placa e recordos del, discos,
libros, apuntamentos, fotos, ...ao final
“vinte anos son moitos anos para as
ausencias, para aqueles amigos que certificaron a existencia dunha Galicia que

pode ser outra cousa, e deberá xa ser
outra cousa”. Onde o reparto sexa máis
xusto, onde sexamos galegos na honra
de ser e na honra de sermos, así xuntos
e non por libre, para celebrarnos e entendernos plurais e multiformes, xuntos
tamén no orgullo da pertenza que busca
saídas de dignidade que, aínda así e sen
renunciar a nada, sexan garantes de
porvir e de posesión, desta nosa marca
de identidade que nos coloca no mundo,
precisamente pola que se nos recoñeza
nación e berce de memorias cheas, como
a de hoxe.
“Ai, quixo o paxaro pousar na póla o
seu chío. Tentou e tentou deixar aquel
son no ar suspendido. Quixo o paxaro
pousar na póla o seu chío. No aloucado
intento, cantou e cantou, cantou e cantou,
...morreunos de frío!”. (Versos dun poema
que gañou o premio de poesía do Concello
de Paradela “Manuel-Oreste Rodríguez
López”, e dedicado a Suso).

“COCIÑA ABERTA TODO O ANO”
A TASCA DE MUCHA

RÚA SALGUEIRAL 11 - REDONDELA

Na Pantalla Cesantes
682 152 025 - 886 310 577
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O DEPORTE EN REDONDELA

N

a vila de Redondela son ben afeccionados ao deporte, e en case todas
as modalidades deportivas,como por
exemplo en: remo, tenis e pádel, patinaxe, tiro con arco, motos, Ski acuático
e balonmán contan cunha representación
máis que digna levando con orgullo o
nome de Redondela( ou de Chapela)
polo mundo adiante
Imos coñecer algunha das máis importantes:
Club Remo de Cesantes, que conta
con categorías de infantís, cadetes, xuvenís e senior. O club participou en todas
as regatas da Federación Galega de
Remo nas modalidades de bateis, trainerilla e traiñeira.
Club de Remo Chapela, este é un
club de remo de banco fixo fundado no
ano 1984. Participan en regatas de todas
as categorías e modalidades: batel, trainerilla e traiñeira.
Centro de Deportes Acuáticos Chapela, con actividades dirixidas, escola
de natación, zona de fitness cunha sala

de aproximadamente 300 m² acristalados
en dous laterais, zona tonificación, peso
libre.
Club de Tenis e Pádel Redondela, con clases de iniciación e perfeccionamento, competicións, torneos e eventos.
Club Patinaxe Artística Arealonga
Chapela, este club é aberto a todos os
públicos a partir de 3 anos.
Club Patinaxe Artístico Bolboreta,
este Club de patinaxe artístico de Re-

dondela é para nenas e nenos de diferentes idades e niveis.
Meigarco Club de Tiro con Arco,
con cursos de iniciación e perfeccionamento de tiro con arco, competicións e
torneos.
Motoclub Redondela, este club de
motos que conta con varios anos de historia que realiza diversos eventos ao ano
como concentracións e encontros de motos e moteiros na localidade e os arredores.

BAR LA
COLONIAL
RÚA MURO 46
REDONDELA

Sempre co
Deportivo
Balonmán
Chapela

Peixes e mariscos
da Ría de Vigo

Menú do día

NOVO TESOURO DE RANDE

R/ Isidoro Queimaliños, 41
Redondela - 986 401 194

Nova Xerencia - Coñécenos
652 095 603

La
lujosa
RÚA
MEIXÓN
FRÍO, 22

REDONDELA
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Nova Ski, nas modalidade de Ski
Náutico como Freeski, figuras, slalom,
wakeboard, wakesurf, wakeskate, hydrotubes, rutas, competicións e paseos en
barco.
O Casa Paco: Esta é unha escola de
fútbol base que ao longo de moitos anos
ven formando a distintas xeracións de
nenos de Redondela na práctica deste
deporte,e cuxa alma mater o gran Manolo merece, sen dúbida un recoñecemento superlativo do pobo de Redondela, polo seu grande traballo ao longo
de tanto tempo.

O Club de fútbol Choco e de balonmán o Sar ou o Chapela, é destes tres
últimos, se cadra os de maior relevancia,
son dos que imos profundar un pouco.
Club Deportivo Choco: este é un
equipo de fútbol fundado en 1953 e ten
preto de 500 socios, actualmente milita
na Terceira División, no grupo 1. O seu
equipamento é camiseta vermella, pantalón azul e medias vermellas.
O actual Club Deportivo Choco naceu en 1953, chegando a xogar sete tempadas na terceira división galega e tendo
nas súa filas a grandes xogadores, destacando Benito Rubiñán . O seu equipo
de xuvenís realizou tamén grandes tempadas, chegando a quedar quinto na Liga
Nacional. Na actualidade conta cun
equipo afeccionado que participa na Rexional Preferente Galega grupo Sur, un
equipo de xuvenís na Liga Galega e así
ata equipos de promesas.
Xoga no campo de fútbol de Santa
Mariña situado na saída de Redondela
dirección Pontevedra, onde tamén xogan
e adestran todos os seus equipos inferiores.

Conta con Escola de Fútbol base e
que empeza polo Prebenxamín " B" e
remata con Xuvenil "A" da liga Galega
Grupo 2.
O Deportivo Balonmán Chapela
fundouse no verán de 1967, cando varios
veciños de Redondela animaron a

“Paco” Francisco Domínguez Araujo,
que naquel entón era xogador do “ Vulcano”, para que ensinase e adestrase a
un grupo de mozos.
Así naceu o primeiro equipo de balonmán, o “atlético de Chapela”. Tratábase dun equipo de categoría xuvenil,
que adestraba no “campo parroquial do
Cura” e que disputou o seu primeiro partido oficial en Chapela o 12 de Outubro
de 1967.
Os primeiros éxitos conseguíronse
na tempada 1969/1970, cando o equipo
senior proclamouse campión de Segunda
Provincial, ascendendo a Primeira mentres que o equipo xuvenil se clasificou
para xogar a fase do campionato de España, celebrado en Lugo.
A consolidación chegoulles na tempada 1971/72, na que os seniors loitaban
polos primeiros postos da táboa e os xu-

GASTRO PUB

TRISQUEL
RÚA DA PRATA, 8
REDONDELA
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venís proclamábanse campións galegos,
clasificándose para o campionato de España, que xogaron en Málaga e no que
conseguiron un meritorio quinto posto.
Ao ano seguinte volveron ao sector nacional, esta vez en Granada, onde obtiveron a sexta posición.
Un feito destacable e sen dúbida tamén importante para a historia do club
produciuse no ano 1979, cando un grupo
de mozas, animadas pola gran afección
que había na parroquia. Decidiron vestirse de curto e fundar o primeiro equipo
de balonmán feminino.
Durante os seguintes anos os logros
deportivos foron forxándose a base de
dedicación, sacrificio e moita ilusión e a
gran recompensa chegou o 28 de Abril
de 1996, cando o primeiro equipo, nun
partido inesquecible no que venceu ao
Anaitasuna de Navarra, conseguiu facer
realidade o soño de ascender aos máis
alto, a liga Asobal na que permaneceriamos catro tempadas, que nunca esqueceran os seus afeccionados.
Para o equipo de Primeira nacional
masculino estes últimos anos foron moi
positivos conseguindo 2 Campionatos
ligueiros e asistindo a 3 Fases de ascenso
a “división de honra B” e a disputa dunha
tempada en División de Honra B
2013/2014 na que non se puido manter
a categoría tras un final de tempada moi
axustado. O cal lles anima a continuar
traballando e permitíndolles “soñar” con
novos éxitos.
Moi destacables tamén son as continuas alegrías que nos deu o equipo de
División de Honra B Feminina, que con
abnegación e empeño conseguiron o ascenso na tempada 2012/2013 e desde a
tempada 2013/2014 conseguen ano tras
ano manter a categoría tras proclamarse
campioas en Primeira Autonómica Feminina e chegando a conseguir moitos
campionatos ligueiros; varios deles consecutivos; e abrigo asistir, á horrible cifra
de 15 Fases de Ascenso .Traballando
como o fixeron ata o de agora, estamos
seguros que conseguirán máis éxitos.
Non podemos esquecer tampouco
aos equipos das categorías inferiores que
veñen apertando con forza e nos que teñen depositada toda a nosa ilusión, pois
saben que son o futuro do club e están

seguros que algún día darán os froitos
do seu esforzo e dedicación .Esta tempada contan con case 200 nenas e nenos
repartidos nas distintas categorías, que
esperan seguir aumentando.
Fonte: Balonmanchapela.com.
S.A.R. balonmán. En 1963, cando
falar de hóckey ou tenis era sinónimo
de ser políglota, un grupo de mozos de
Redondela decidiu apostar polos deportes minoritarios. Con fe, como nacen os
proxectos humildes, e con poucas horas
de sono, logrou instituírse o que desde
un comezo se chamou a Sociedade Atlética de Redondela, ou a SAR, familiarmente.
Moitas ilusións, quizais demasiadas,
aínda que sexa para comezar de xeito
contundente, fixeron desta esperanza
unha realidade plural e extensa. A SAR
significaba, modestamente, a actividade
deportiva e cultural de todo o pobo: campionatos de atletismo ou natación, torneos de xadrez, exposicións de pintura,
festivais musicais, etc.
A cultura estivo moi presente nos primeiros anos de andaina da SAR.
Un ano despois do primeiro empurrón xorde a sección de balonmán, e con
ela unha filosofía e un club que perdura
aínda hoxe. Cos atrancos económicos
propios de calquera inicio, os distintos
equipos foron achegando o seu esforzo
e compromiso, de tal xeito que na actualidade as novas xeracións de xogadores poden gozar da oportunidade de
participar en competicións de grande nivel. Pouco a pouco foise afianzando
como un dos equipos históricos do balonmán galego, e soubo sempre manterse
entre os privilexiados. Sen grandes aspiracións económicas logrou, aínda así,
fitos importantes: en primeiro lugar, consolidar o seu sitio en Primeira Nacional,
e en segundo lugar regalar á súa afección
inesquecibles tempadas en división de

honra B, sen dúbida algo impensable
cando naceu, case coma unha complicidade entre amigos coa idea dunha cor.
Se hai algo que caracterizou a SAR
dende a primeira pedra é a súa filosofía:
clara e firme. E todas as etapas polas
que atravesa evidencian esta tendencia
que é un selo de carácter ou, máis ben,
unha aposta e unha ilusión.
Dende as categorías inferiores ata o
primeiro equipo todo se vai enfiando a
partir do mesmo punto: confiar a base
do grupo á xente da casa, isto é, depositar
a responsabilidade na xente nova de Redondela, co fin de crear unha entidade
que represente fielmente a vila, cun gran
poder identitario.
Por suposto, esta iniciativa, esta maquinaria, necesita dunha perfecta engrenaxe, e dende a SAR
promóvese unha motivación
esencial: a implicación.
A implicación aparece
cando non fai falta buscar,
cando todo se move nunha
mesma dirección. Neste sentido o club nútrese dos seus
propios membros para organizarse: son xogadores, directivos e persoas do contorno próximo que se
converten en adestradores,
delegados ou monitores, proporcionando o capital humano necesario para dar resposta a todas as necesidades.
Froito deste traballo colectivo atopamos o que se
coñece hoxe como a SAR,
un total de dezaseis equipos
que inclúen: un Sénior masculino en Primeira Nacional, e un feminino en Segunda Nacional; un Sénior
masculino en Segunda au-

tonómica; un xuvenil masculino e un
feminino na liga galega; un cadete feminino e un masculino na liga galega;
un infantil feminino e un masculino
na liga galega; un infantil masculino,
tres alevíns mixtos e tres benxamíns
mixtos en liga provincial; e ademais
as escolas deportivas cunha importante
canteira de promesas.
O SAR trata de construír unha verdadeira escola para o deporte coa que
formar e dar saídas aos nenos e nenas
dende idades moi temperás. Unha posibilidade de sa diversión que se inclúe xa
dende o ensino máis básico nas escolas.
Fonte: sarbalonman.blogspot.com.
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CLUB DEPORTIVO BALONMÁN CHAPELA

“NO BALONMÁN CHAPELA TODO É VOCACIONAL, TODO
XORDE DO AMOR POLO NOSO EQUIPO E POLA NOSA
PARROQUIA”
No pavillón Soto de Chapela, pasei un rato enormemente agradable charlando coa
directiva do seu equipo de Balonmán á que agradezo a súa cordialidade e
amabilidade. Falamos con María a súa presidenta, e filla do histórico Manuel
González Soto, e con outras directivas e directivos: Juan, Inés, Luis, Antonio e Belén.
Velaí vai o que deu de si a nosa conversa.
Contádenos a modo de síntese a historia
do equipo, cando nace e como e quen
o funda?
Xa pasamos do medio século de vida,
creo que podemos dicir que a nosa implantación nesta parroquia é moi importante. Nacemos en 1.967,en 2.017
fixemos o 50 aniversario.
E como se funda?
No ano 1.967, un grupo de mozos que
tiñan afección por este deporte, alí onde
está a igrexa coa axuda do crego, fixeron
un quipo de balonmán. Tivo moita influencia o mítico Martínez Salgado,
un home de referencia no balonmán
vigués, que chegou a escribir para Faro
de Vigo e que tivo unha importancia
significativa en que a afección polo
noso deporte chegara a Chapela. A primeira pista foi de terra e descuberta.
Inicialmente fúndase unha sociedade
que abrangue tanto ao balonmán
como ao fútbol, non?
Efectivamente, nós nacemos co nome
de SD Chapela, a modo de sociedade
que representaba aos dous deportes
que menciones, ata que na década dos
90 separámonos do fútbol e asumimos
a denominación actual.
E este pavillón cando pasou a ser a
vosa casa?
No 1.989, cando se construíu. Xogamos
nas Travesas e en Teis, ata ese ano que
estreamos casa.
Cantos equipos tedes?
Agora mesmo 11 equipos, chegamos a
ter 15 pero na actualidade movémonos
no abano de arredor da ducia de equipos
Cantos femininos e cantos masculinos?
Os equipos artéllanse por abanos de
idades, desde os máis pequenos, de 4
anos, ata os seniors e en todos os abanos
temos de ambos xéneros. Os máis pequenos son mixtos
O equipo de referencia masculino en
que división está?
En primeira nacional
Iso é a terceira categoría máis importante do balonmán español, non?

Efectivamente.
Chegamos a estar na máxima categoría
verdade?
Si, na década dos 90 estivemos cinco
anos na liga ASOBAL, foi unha época
marabillosa para o noso equipo .
Este ano cales son os obxectivos deportivos?
Agora mesmo estamos de segundos, e
o noso obxectivo é clasificarnos para a
fase de ascenso, e de ser o caso pelexar
ao máximo para ascender.
Se o logrades, Chapela tería un equipo
na segunda categoría do balonmán
español, unha heroicidade para a parroquia. É deportiva e economicamente
factible?
Deportivamente cremos que temos potencial, economicamente é moi complicado.
E que mudou da década dos 90, cando
chegamos a estar na Asobal, á actualidade que consideramos moi difícil a
sustentabilidade económica do equipo
na segunda categoría?
Os patrocinadores. Naquela época recibiamos moito máis ca na actualidade.
E como todo na vida os recursos económicos marcan a diferencia, entre podermos armar un equipo con potencial
para metas altas ou non. Outro problema
é que cada vez existen máis opcións
deportivas, polo tanto os patrocinadores
teñen máis peticións de colaboración e
aos equipos nos resulta máis complexo
captar nenos e nenas para os nosos
equipos.
A implicación da sociedade de Chapela
co equipo como a valorades?
Valorámola como escasa. Consideramos que o Balonmán deulle e dálle
moito á parroquia e nos gustaría que
houbese unha implicación da sociedade e do tecido empresarial do noso
pobo máis intensa. De feito se non
fose polo traballo das familias das
xogadoras e xogadores sería moi difícil.
Canto costa o abono anual?
Só 30€ ao ano.
E as grandes empresas de Chapela?

En fin, cando estivemos en Asobal e
pouco máis. Nós queremos aproveitar
a oportunidade que nos dá o voso
xornal para agradecer inmensamente a
RODOSA e a CONSTRUCCIONES
CIES, os nosos patrocinadores máis
importantes, a súa xenerosidade. Sen o
seu apoio non sería posible.
No grupo no que estades hai equipos
de?
De Galicia e de Canarias.
Sii?, pero quen foi o colgado que deseñou iso? Miña nai tedes que viaxar
a Canarias
A verdade é para volverse tolos, resulta
enormemente difícil.
Os xogadores son profesionais?
Non, son afeccionados, só cobran axudas
para gastos de desprazamento.
Non se pode vivir disto claro?
Hoxe en día case non se pode vivir do
balonmán nin sequera en ASOBAL,
só os xogadores de elite
Todo é vocacional?
Absolutamente, todo xorde do amor
polo noso equipo e pola parroquia de
Chapela
O voso adestrador Fran Teixeira, é
un tipo de enorme prestixio no mundo
do balonmán, chegou a adestrar a
equipos de elite, como aterrou en Chapela?
Por amizade e por vocación, a verdade
é unha honra para nós contar cun home
como Fran
Que tal se porta o Concello con vós?
A verdade estamos moi contentos, pero
tanto con esta administración da alcaldesa Digna Rivas, como con Javier
Bas, como no seu momento con Xaime
Rei. O concello sempre se portou moi
ben con nós.

O principal equipo feminino en que
división está?
Baixamos este ano a primeira autonómica.
E os obxectivos deportivos?
Ascender, claro, pero este ano levámolo
un pouco apretado .O equipo é novo e
as rapazas moi xoves.
O uniforme voso sempre foi vermello
e verde, co pantalón branco?
Cando nacemos tivemos uniforme a
cadros azuis e brancos logo cambiamos
ás cores actuais, e sempre foi así agás
nos anos de ASOBAL que nos obrigou
o patrocinador que tivemos naqueles
anos a xogar de branco.
A híper excitación emocional que en
moitas ocasións se observa nos afeccionados ao fútbol, tamén se dá nos
partidos de balonmán?
Buff ás veces si, temos vivido partidos
de intensidade superlativa coas emocións
nos seus niveis máis elevados.
E que tal a vosa rivalidade coa SAR?
Home eu creo que é evidente que, tanto
desde un punto de vista histórico como
no momento presente, nós somos mellor
equipo ca eles.
As relacións con eles son boas?
Agora si.
Non sempre foron boas?
Ben, houbo momentos. De feito ás
veces a rivalidade foi peor cá do Celta
co Depor.
Acabamos, se queredes podedes tirar
unha mensaxe á vosa veciñanza
Pois si, claro, Quixeramos convidar á
toda a parroquia a que se implique un
pouco máis. O balonmán transmite uns
valores preciosos de equipo, colaboración, é como unha segunda familia e
pode darlle moitísimo á toda Chapela.
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Marcos Santos
IVÁN CRESPO, PRESIDENTE DO CD CHOCO

“O CHOCO DÁLLE MOITO A REDONDELA E PRECISA QUE A
IMPLICACIÓN DA SOCIEDADE, DO TECIDO EMPRESARIAL E DA
ADMINISTRACIÓN, SEXA BASTANTE MÁIS INTENSA DO QUE É”
O Choco é unha das entidades máis importantes de Redondela, non só non que ao
mundo do fútbol se refire, senón na socioloxía do pobo. E nun especial sobre o
deporte en Redondela non podiamos deixar de conversar con eles. Falamos con
Iván, o seu presidente. Un rapaz novo que xa pasou por todos os estadios posibles
no equipo: xogador, adestrador, delegado e agora presidente. Cun dos presupostos
máis baixos da 3º división, mantense nos postos altos con posibilidades reais de
pelexar por disputar, novamente a fase de ascenso a 2ºB.Sen dúbida, só a boa
xestión pode explicar que a realidade deportiva do equipo sexa bastante superior á
súa realidade económica.
Como levamos a tempada este ano?
Comezámolo de marabilla, cun empate
e seis vitorias consecutivas
Caramba, case coa racha do Depor
de Fernando Vázquez?
Ha ha ha, si a verdade é que si, de feito
chegamos a estar líderes, pero o inicio
da segunda volta non está sendo tan
boa, malia que nós estamos ben, agardamos poder volver pronto á senda da
vitoria para asegurar cedo a salvación
e, de ser o caso pelexarmos por metas
maiores.
Esta é a segunda vez que falamos
Iván, nas dúas conversas que mantiveches co noso xornal dixeches que o
obxectivo do equipo era asegurar a
terceira división, pero eu creo que Redondela ten potencial sociolóxico para
pelexar pola 2ºB, non te parece?
Vamos ver iso é matizable, é certo que
pola dimensión e volume de Redondela,
a 2º B podería parecer un obxectivo
razoable, pero non podemos esquecer
a historia e as circunstancias do noso
equipo, que chegou a estar 3 décadas
enteiras sen pisar a 3º división. Agora
mesmo levamos 7 anos consecutivos
nesta categoría e asegúroche, Tino, que
non é nada fácil, de feito o noso orzamento é dos 5 ou 6 máis baixos da categoría, e como todo na vida, os recursos
económicos son os que marcan a diferencia entre aspirar a uns
obxectivos máis, ou menos,
ambiciosos.
Cal foi a categoría máis baixa na que chegamos a estar?
A segunda autonómica, e fíxache que salto máis enorme
ata a terceira división na que
estamos agora. Non podes
imaxinar o esforzo tan grande
que costou chegar, e o inmensamente difícil que é
manterse.

Ben, pero se socioloxicamente, coincides
comigo, en que Redondela ten potencial
para aspirar á 2ºB,que é o que falla?
Entendo que a implicación da Vila debera ser moito maior. Tanto desde o
punto de vista social como desde a
perspectiva do tecido empresarial.
Dicíasme antes que o orzamento do
Choco é dos máis baixos da categoría,
xa que logo a situación deportiva de
pelexarmos por xogar a fase de ascenso,
e incluso de tela xogado varios anos é
cae unha heroicidade?
Ben, non sei se cualificala así, pero
con toda humidade si que creo que
podo dicir que é moi meritoria pois as
nosas posibilidades económicas son
moi inferiores ás de outros equipos
que compiten contra nós.
Con poucos recursos económicos, non
debe de ser fácil captar xogadores de
nivel?
É dificilísimo, tratamos de empregar
as nosas armas que son a seriedade, o
bo traballo e tratar de que a xente se
sinta respectada e querida, alén de
apostar pola implicación afectiva captando xogadores de Redondela.
Cantos hai no equipo?
1/3 son da Vila.
Varios son africanos non?
Si, temos unha relación importante
cunha escola de formación de Guinea

Bissau e a partir dun torneo que presenciamos en Portugal, alucinei coa
calidade que tiñan. E a día de hoxe
temos 6 xogadores, 3 infantís e 3 xuvenís.
Falan Portugués?
Si alí é o idioma que se fala, non
tiveron problema en adaptarse aquí
Teñen potencial para chegar ao primeiro equipo?
Estou seguro de que si, é máis, non
descarto que algún chegue a xogar en
primeira división algún día.
E percibiches algún tipo de racismo?
Non, ningún en absoluto. Todo o contrario, só recibiron cariño e solidariedade.
Que ben
Si, desde logo. Eu creo que a sociedade
redondelá é sa, e esa porcallada do racismo aquí non existe.
Cal é a capacidade máxima do campo?
Cando está a rebentar, cunha grada
supletoria que puxemos, pasa do millar.
E algunha vez estivo así?

Nas fases de ascenso.
Porén, o público que acude habitualmente é moi inferior, non se fan campañas de captación de socios?
Si, facemos. De feito collemos un club
con pouco máis de 100 socios e estamos
agora bordeando os 500,pero deberiamos
facelo mellor pois esa cifra segue a ser
insuficiente.
Canto custa o carnet?
O máis caro 80€, logo temos distintas
promocións con prezos reducidos.
Non sei se serás a persoa máis adecuada
para responder a esta pregunta(Iván
é concelleiro do PP), pero voucha facer
igual. Notaches algún tipo de cambio
na relación co equipo da nova administración municipal da alcaldesa
Digna Rivas?
Non, de momento non notei ningún
tipo de cambio. A implicación do concello é moi escasa, pero sempre, con
calquera administración, foi así. A cantidade económica que o Concello de
Redondela achega ao mundo do deporte
en xeral é claramente insuficiente, fíxate,
por exemplo nun Concello veciño como
O Porriño as cantidades duplican ás
que dá Redondela.
E ti Iván que expectativas persoais
tes, queres seguir?
A min o fútbol gústame moito, e o
Choco máis, pero xa levo 8 anos, isto
queima moito, as responsabilidades
que asumimos os directivos son elevadísimas e o tempo que queda para a
vida persoal é cada vez menos. Eu en
moitos momentos quero abandonar, e
penso que debemos buscar vías que
aposten por profesionalizar o club, para
que non todo dependa do voluntarismo
de persoas que decidan dedicarlle a
súa vida persoal a isto. Un camiño que
entendo pode ser razoable é a conversión
en SAD.
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entrevista de Marcos Santos
AURELIO KROOK (LITO), PRESIDENTE DA SAR

“OS OBXECTIVOS TÉOMOLOS MOI CLAROS:MANTER O
EQUIPO FEMININO, ASCENDER AO EQUIPO MACULINO E
CONTINUAR COA NOSA FIRME APOSTA POLA CANTEIRA
CON MOZAS E MOZOS DE REDONDELA”
A SAR é unha das entidades xa inserida na pique colectiva da sociedade de Redondela como consubstancial ao noso pobo, e A Nova Peneira non podía deixar de falta con Lito, o seu presidente, un home quer leva toda a súa vida
vinculado ao balonmán e que dirixe o club cunha filosofía moi clara baseada
na potenciación do traballo da canteira con mozas e mozos de Redondela.
Ti vives o balonmán con moita paixón?
O balonmán é a miña vida, levo toda a
vida nel dedicándolle unha inmensidade
de horas Do meu tempo persoal.
Como se che deu por coller a directiva?
Foi cando comezou o meu fillo a xogar.
Agora mesmo hai un grupiño xeitoso,
con mulleres como Rita ou Uxía, que
funciona de marabilla.
Cando se fundou A SAR?
En 1.963, e como sabes comezou sendo
un equipo de atletismo. Cando naceu,
fíxoo como un proxecto de acción
social, organizou torneos de xadrez,
hockei, ciclismo, tiro con arco...
E a sección de balonmán cando naceu?
En 1964.
No momento do seu nacemento, xorde como unha sociedade deportiva,

pero tamén cultural, por que non
retomades a organización de actividades culturais?
É algo que temos pendente, e abofé
que sería moi interesante.
Javier Cardero tivo moito que ver
no voso nacemento, verdade?
É tanto, para min é a alma da SAR.
Desde que nós collemos o equipo no
2.005, só podo dicir que se a SAR
segue a existir é grazas a el.
Como sabes, eu teño unha vinculación emocional importante coa SAR
e cústame ser obxectivo, pero quero
comentar algo que me atinxe especialmente, se por algo destaca o
equipo, creo, é pola extraordinaria
xeración de porteiros que saíron de
aquí...
Si, que dicir de Xermán Muiños, Iñaki
un xuvenil que chegou ase convocado

pola selección española, Dani, que
estivo no Teucro.A verdade da Sar
saíron enormes porteiros.
Cantas licencias ten a SAR?
Actualmente 270.
En senior tedes 4 equipos, dous masculinos e dous femininos, por que
facedes os segundos equipos?
Queremos investir aí, malia que recoñezo
que ten moito custe, para darlle saída a
todas e todos os que xoguen en xuvenís.

Porén, semella que non corren bos
tempos deportivos?
Ben, o feminino está en prata, non estamos mal, estamos estupendamente.
Si, pero no masculino?
Eu creo que o noso posto é a primeira
nacional. Chegar, a prata é moi difícil
de aguantar economicamente, en masculino. Temos que conseguir meter ao
masculino en primeira nacional, iso é
o noso obxectivo e ímolo conseguir.
Este ano?
Eu agardo que si
Pero chegáronvos a ofrecer a praza
en primeira nacional?
Si, pero o noso obxectivo é formar xogadores da casa, somos un equipo que
pretende educar en valores, non somos
unha empresa que procure facer negocio.
Nós conseguimos os nosos obxectivos
ou non, nas canchas de xogo.
O concello trata ao balonmán con
xustiza, ou dálle prioridade ao fútbol?
Nós somos os que máis levamos, pero
ten a súa razón de ser, temos moitos
equipos e moitas licencias de rapaces e
rapazas que son de Redondela, pero se
nos comparamos con outros concellos
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da contorna a cantidade que achega
Redondela ao deporte é moi escasa.
Creo que o Concello de Redondela
non lle dá ao deporte o valor que debera
darlle.
Co cambio de administración, notaches algunha diferencia na vosa
relación co Concello?
Non, de momento non mudou nada.
Vós preferides xogar na “Bombonera” ca no pavillón novo, non?
Si, só lle pedimos ao concello que nos
mellore a cancha e a poña de madeira,
queremos concentrar os 20 equipos
nun só pavillón.
A sociedade redondelá está suficientemente identificada coa SAR?
Eu creo que nos falta ese punto de
marea verde, esa implicación emocional
superlativa que produce que a xente
vibre no pavillón cos éxitos do equipo.
Algo semellante ao que se observa en
Cangas, cando xoga o Frigoríficos o
Gatañal semella unha pota a presión
O de Cangas e o do Rosal é impresionante.
Abofé que si, a min danme envexa sa
Esa paixón pola SAR, que no seu
día si existiu en Redondela, pódese
recuperar?
Débese recuperar, non é doado, pero
xa temos falado na directiva que debemos buscar as fórmulas necesarias para
recuperalo. Se outras localidades máis
pequenas ca Redondela poden facelo,
nós debemos facelo tamén. Eu creo
que boa parte da sociedade de Redondela
ou pasou ou ten algún familiar que
pasou pola SAR, penso que damos
moito ao noso pobo e apelo a que se
impliquen máis para arroupar ao noso

equipo.
Antes xa falamos un pouco dos obxectivos deportivos, imos falar agora
máis en concreto de cales son para
os equipos maiores, tanto o feminino
como o masculino?
Agora mesmo, o equipo feminino é o
máis importante do club. Tivemos problemas ao principio con varias xogadoras
que se marcharon, na primeira volta
rozamos os postos de descanso, pero
agora demos un gran paso para consolidarnos cunha racha de 5 vitorias consecutivas, penso que nos salvaremos
con folgura. Xente como Lobera, Pablo
ou Chini fan un traballo extraordinario.
E no caso do equipo masculino, como
comentei antes o noso obxectivo é o
ascenso. E desde logo seguirmo traballando a base, que a base de xogadoras
e xogadores da SAR sexa Redondela é
esencial para nós.
Cal é o voso presuposto?
Pasa dos 100.000€.
Caramba, non debe ser nada fácil?
Pois non, a verdade é que xerar eses
cartos, cada ano, todos e cada un dos
anos é moi complicado. Só o equipo
de prata custa 40.000€ e as xogadoras
non cobran. Quero aproveitar a oportunidade que me das Marcos, para agradecer aos nosos grandes patrocinadores
PLASTIC OMNIUM, RODA
VIGO,CENTRO MÉDICO CESANTES,LEDISSON,GOYCAR a súa xenerosidade, e os pequenos e os que
poñen vallas tamén son importantísimos
para nós.
As relacións co resto de equipos de
Redondela é boa?
Si, moi boa.

Cafetería KIMA - AVDA. DE VIGO 119 - CHAPELA

AO CARÓN
DO INSTITUTO

“ TRASPÁSASE NEGOCIO
A PLENO RENDEMENTO"
Calle General Rubín, 22 - Redondela
986 400 972 - 635 910 087
susoacova@hotmail.es
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ÁLVARO M. LEIRO LEVA A MAXIA DE MOSCOSO
ÁS TENDAS MÁIS LUXOSAS DO MUNDO
Álvaro é un cesteiro de Moscoso, que reivindica con
orgullo a súa orixe, “primeiro son de Moscoso e
logo de Pazos”, que leva moito tempo cunha labor
encomiable relacionada con diversos campos da
cultura( toponimia, fotografía, ornitoloxía..), e
centrándose na creación de pezas de cestería
belísimas así como na recuperación da coroza, un
traxe tradicional galego, ao que un día os camiños
da vida cruzaron cun observador dunha das firmas
de complementos máis luxosas de todo o mundo:
Loewe. Eles namoráronse do seu traballo e desde
hai máis dun ano, Álvaro combina o seu labor
cotián coa produción de pezas que comercializa esa
prestixiosa firma. A Nova Peneira conversou con el

Ti es un orgulloso nativo de
Moscoso, que é o máis significativo desa fermosa parroquia?
Ultimamente colleu moita sona a
festa da chula, que é relativamente
recente, pero, para min moito máis
significativa que as Chula son as
Festas Patronais. A conivencia
entre os pobos de Moscoso, Calvos
e Xunqueiras é unha tradición moi
antiga, realmente bonita
. Que fixeches da túa vida ata
chegar a cestería, e como empezaches nesta arte?
Eu traballei en incendios desde os
anos 80 ata o 2003.
Despois, no eido da cultura e do
patrimonio fixen traballo fotográ-

ficos, plasmando en imaxes os últimos redutos da agricultura tradicional, mesmo fixen algunha exposición. Tamén fixen unha exposición sobre a protección da
fauna, sobre todo dos paxaros.No
ano 95 fixen un traballo de rescatar
toda a toponimia de Moscoso, levoume moitísimo tempo, axudoume a comisión de festas e creamos
un plano cos nomes das veigas,
camiños… sobre 500 nomes.
A comezos do ano 2003, máis ou
menos, tiven un problema físico
que me obrigou a deixar o dos incendios, aí foi cando comecei coa
cestería, e deime de conta que me
resultaba sinxelo darlle forma a

un cesto ou calquera outra peza.
É un talento innato o que tes?
Pode dicirse que si. Sen dúbida
tiña aptitudes que outros despois
de 500 horas de cursos non tiñan.
Cando foi o primeiro, lémbraste?
Nun momento crítico, por casualidade, realicei un curso no que só
estiven 15 horas.Era en Vigo, no
Centro de Artesanía Tradicional.
Case todos os que fan artesanía
saíron desta escola. Isto pasaría
hai uns 15 anos.
Esta cestería de palla, que é a máis
primitiva que hai, chamoume a
atención e comecei a tirar información e deime de conta de que
en Galicia estaba practicamente

Febreiro 2020 [XI]

entrevista

Ti es un orgulloso nativo de Moscoso,
que é o máis significativo desa fermosa parroquia?
Ultimamente colleu moita sona a festa
da chula, que é relativamente recente,
pero, para min moito máis significativa
que as Chula son as Festas Patronais.
A conivencia entre os pobos de Moscoso, Calvos e Xunqueiras é unha tradición moi antiga, realmente bonita
. Que fixeches da túa vida ata chegar
a cestería, e como empezaches nesta
arte?
Eu traballei en incendios desde os anos
80 ata o 2003.
Despois, no eido da cultura e do patrimonio fixen traballo fotográficos, plasmando en imaxes os últimos redutos
da agricultura tradicional, mesmo fixen
algunha exposición. Tamén fixen unha
exposición sobre a protección da fauna,
sobre todo dos paxaros.No ano 95
fixen un traballo de rescatar toda a toponimia de Moscoso, levoume moitísimo tempo, axudoume a comisión de
festas e creamos un plano cos nomes
das veigas, camiños… sobre 500 nomes.

A comezos do ano 2003, máis ou
menos, tiven un problema físico que
me obrigou a deixar o dos incendios,
aí foi cando comecei coa cestería, e
deime de conta que me resultaba sinxelo
darlle forma a un cesto ou calquera
outra peza.
É un talento innato o que tes?
Pode dicirse que si. Sen dúbida tiña
aptitudes que outros despois de 500
horas de cursos non tiñan.
Cando foi o primeiro, lémbraste?
Nun momento crítico, por casualidade,
realicei un curso no que só estiven 15
horas.Era en Vigo, no Centro de Artesanía Tradicional. Case todos os que
fan artesanía saíron desta escola. Isto
pasaría hai uns 15 anos.
Esta cestería de palla, que é a máis primitiva que hai, chamoume a atención
e comecei a tirar información e deime
de conta de que en Galicia estaba practicamente desaparecida, este foi un aliciente máis para dedicarlle o meu
tempo. Un par de meses despois xa
estaba na Praza de Mondariz facendo
unha demostración nun evento de artesanía. Explicarlle as familias como

se traballaba foi algo que me encantou.
A partir de aquí fun tratando de progresar, ampliando o arco de materiais
que podía traballar.
Cales son os materiais que utilizas
para elaborar os cestos?
Palla, xestas, silvas, xuncos.
A cestería de palla está vinculada aos
cereais, o cesto vai completamente tupido, pode aguantar ata a auga. É diferente ás outras porque leva un cosido
en espiral. Esta técnica está estendida
por todo o mundo, pero logo cada
lugar ten as súa variables en canto aos
materiais. O desta zona é a palla de
centeo para o corpo do cesto e vai
cosido con tira de silva ou mesmo con
tira de vimbio. Esta mesma cestería
pode evolucionar e facer o corpo con
xesta ou con outro tipo de materiais.
Esta é moi complicada porque é monótona e lenta. Co tempo que me leva
facer un cesto en palla, podería facer 6
ou 7 de vimbio.
Canto tempo che leva facer entón
un cesto en palla?
Depende do tamaño, pero podemos
estar a falar dunhas 20 horas.
Os modelos, deséñalos ti, como se
che ocorre ao tamaño ou a forma?
Hai uns cestos tradicionais que son os
de sementar, os do gran .Eses son modelos tradicionais que trato de recrear.
Despois hai outros que son da miña
propia colleita. Doulle eu as formas
que considero.
Os modelos de fóra de Galicia son
semellantes aos galegos ou son diferentes?

[ XII] Outubro 2019

entrevista
Son semellantes. Na cestería de Castilla
hai moito cereal e os cestos son moi
grandes, pero o cesto do gran e o de sementar son moi similares.
Os materiais, colleitalos ti ou mércalos?
Eu colleito todo o material.
Co centeo hai que ter moito coidado
con non esmagalo, a palla. Todos os
materiais teñen un procesado, uns tempos, unha data axeitada para colleitalos.
Traballas na túa casa?
Si. Na miña casa de Moscoso.

Teño que dicir que non só elaboro
cestos de palla, tamén fago unha labor
de investigación a nivel de toda Galicia,
de recuperar diferentes cousas.
Neste momento estou a traballar na recuperación de modelos de corozas.
Estas son vestimentas feitas con xuncos
para a choiva, que agora vémolas no
entroido pero esta é unha vestimenta
que se utilizou durante centos, ou miles
de anos, para protexerse da choiva
cando ían pastar as vacas. Unha vestimenta emblemática de Galicia e norte
de Portugal. Cada comarca tiña unha
coroza diferente e eu estou
tratando de recoller toda
esta información para que
non se perda para sempre,

isto está pendente dun fío. Levo documentados 14 modelos diferentes dos
cales elaborei oito.
Pódese vivir profesionalmente da
cestería?
Non, non se pode, e menos con isto
que estou facendo eu de irme o máis
arcaico e antigo. Pode vir alguén de
que lle guste esa peza antiga e mercala,
pero son pezas caras e non accesibles
para todos.
Que pode valer unha destas pezas?
Ao redor de 200€ e una coroza non
menos de 1000€.
E como chegaches a relacionarte
con Loewe?
Eu participaba nun evento organizado
pola Xunta no concello de Agolada,

celébranse tres días de feira como escaparate de Artesanía Galega. Nesta
feira participa un artesán de cada especialidade. Neste evento viu un observador de Loewe, fixouse nunha das
miñas pezas, un deseño orixinal meu,
pediume se esa peza sería capaz de
desenrolala en coiro, aos cinco días
ese bolso tiña que estar en París para
que o vira o director creativo. Disto
hai ano e medio.
Loewe é unha marca de luxo, non?
Non venden nada de menos de 1000€.
Esta nas 50 empresas de artigos de
luxo máis caras do mundo.
Eu estiven nas súas tendas de Londres
e Milán, e vin como un cliente gastaba
10.000€ como se nada en menos de 10

PRIMEIRA CONSULTA E LIMPEZA GRATUITA
(BAIXO PRESCRIPCIÓN MÉDICA)

Repostería creativa
Panadería
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clinica@novaodontointegral.com
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minutos en dous bolsos, estamos a falar
de vendas moi exclusivas.
Despois de que saíra o do bolso de
coiro, que pasou, como se desenrolaron os acontecementos ata chegar
á actualidade?
Ese bolso era para o salón de deseño
de Milán, despois de probalo había que
facer un número de pezas, fun a Milán
a facer unha demostración neste evento
cara o público, estiven alá tres días.
Gustouche Milán, é bonito?
Case non saín desa zona, estiven na
rúa onde está a tenda de Loewe, onde
están todas as tendas de luxo. Nesa
rúa, nunha terraza pagas 15€ por unha
cervexa. A próxima vez que vaia vou
levar unha caixa de Estrela de Galicia,
risas….

Falamos dun mundo totalmente diferente
ao noso. Alí non vin nin un rapaz nin
unha persoa maior, todo xente guapa, é
outro mundo totalmente exclusivo.
Nese evento o bolso tivo moitísimo
éxito e metérono en colección, isto significa ter que fabricar unha tira de miles
de bolsos. Agora sigo traballando para
eles, estou facendo máis cousas diferentes baseadas no bolso pero non podo
dar máis información.
E pódese saber se é todo en coiro ou
hai máis materiais?
En coiro, pero resaltaría unha cousa
que me parece fundamental. Vindo da
artesanía e tratando de conservala, como
estou facendo eu, non me metín na artesanía por motivos económicos, senón
para botar unha man en que non desa-

parecera, é o que me pedía o corpo,
deixar constancia das cousas que se
estaban perdendo. Neste caso demostrouse que toda esa sabedoría que vimos
acumulando durante tantos anos, podémola trasladar a actualidade e sacarlle
un rendemento, polo tanto, é importante
telo en conta. Que preservemos e teñamos constancia de onde vimos
Veste traballando para Loewe ata o
final da túa vida laboral?
Non o penso vexo o día a día. Quero
dicir tamén que a investigación das corozas é moi importante para min, de
feito convido calquera lector ou lectora
que teña coñecemento deste tema a
que se poña en contacto comigo a
través da miña páxina de Facebook
Álvaro M.Leiro

A campaña ‘Redondela Solidaria’ auna ao comercio e a hostalaría
REDONDELA.

Comercio e hostalaría danse a
man para por en marcha unha campaña solidaria. Este mes de febreiro
as compras e consumicións no comercio e a hostalaría de Redondela
terán un significado moi especial
xa que unha parte irá destinada a
unha ONG. A campaña terá unha
duración de 15 días, entre o 9 e o
23 de febreiro.
A campaña conta cunha imaxe
corporativa específica xa que se
creou un novo logotipo que repre-

senta unha etiqueta na que unha
culler e un garfo simbolizan os
brazos que lle aportan un trazo de
personificación a este obxecto que
quere parecer que nos está a abrazar.
Este novo anagrama que tamén leva
incorporado o logo da Asociación
de Empresarios, como entidade promotora do proxecto, nace froito da
convicción de que este proxecto
ven para quedarse e por iso é preciso
que contara cunha imaxe propia
que o consumidor poida identificala
con facilidade xa que é unha cam-

paña que conxuga a perfección coa
liñas de traballo da entidade na que
cada día están máis presente os valores medioambientais, culturais e
sociais. Un exemplo é a campaña
de Nadal na que o acento púxose
no ecopackaging. A ONG á que se
destinarán os fondos recadados será
DA MÁN, unha entidade dedicada
ao traballo social solidario que desenvolve a súa actividade en Galicia
coa poboación inmigran e en Senegal
levan a cabo diversos proxectos nos
ámbitos educativo e sanitario.
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OS SITIOS MÁIS CURIOSOS DO MUNDO (XIX) POR G. FIGUEIREDO

“OS BOSQUES DE BAMBÚ DE ARASHIYAMA”
Hoxe imos coñecer un bosque de bambú xaponés onde poder perderte e
atopar tranquilidade nunha serena fraga considerada polo Ministerio de Medio
Ambiente xaponés como a “Paisaxe sonoro de Xapón”.

A

rashiyama é un dos 68 distritos
que ten o país nipón nos arredores
do oeste de Kyoto . Este nome tamén
fai referencia á montaña alén do río Ōi,
que forma un pano de fondo para o distrito. Arashiyama é un sitio histórico e
lugar de beleza escénica recoñecido a
nivel nacional.
Podemos atopar lugares tan considerados como fermosos. Exemplo deles
son:
O “Iwatayama Monkey Park” nas
ladeiras de Arashiyama. Máis de 170
monos viven no parque. Aínda que os
monos son salvaxes, afixéronse aos humanos. O parque está nunha pequena
montaña, non lonxe da estación de tren
Saga- Arashiyama. Os que quieran visitalo
poden achegarse e fotografar aos monos.

No cume hai un recinto cercado onde se
pode alimentar aos monos.
A "Ponte de Cruzamento da Luna"
destaca polas súas vistas de flores de
cerdeira e cores outonais nas ladeiras de
Arashiyama.
“Tenryū- ji”, o templo principal dunha
das 15 sucursais da escola Rinzai, unha
das dúas seitas principais do budismo
zen en Xapón.
A aldea de “Kiyotaki”, un pequeno
pobo pintoresco na base do monte. Atago,
o fogar dun notable santuario sintoísta.
“Matsunoo- taisha”, un santuario a
media milla ao sur da área, é o fogar
dunha bendita primavera. É un dos santuarios máis antigos da área de Kioto,
fundado en 700. As supostas propiedades
restauradoras da primavera atraen a

moitas compañías locais de sake e miso
para orar para que o seu produto sexa
bendicido.
“Ō kōchi Sansō”, a casa e xardíns de
estilo xaponés do actor de cinema Denjirō
Ō kōchi . As cerdeiras florecen na primavera e as follas póñense vermellas
no outono.
O “Togetsukyō” é unha ponte que
cruza o río. É o tema dunha das pinturas
das “Vistas famosas das sesenta e pico

CASA
CASA DOS
DOS DRUIDAS
DRUIDAS
Acuña
Vilaboa
VIÑOS
TAPAS E
BOCATAS
NA
XUNQUEIRA
DE MEIRA,
MOAÑA
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Presentación da 37ª mostra de
teatro cómico e festivo de Cangas
CANGAS..

provincias impresiones ukiyo-e” .
O río que se mostra cambia de nome.
Chámase río Oigawa no curso superior,
río Hozugawa no curso medio e río Katsuragawa no curso inferior.
“Os Bosques De Bambú” dos que
imos profundar algo máis:
Esta fraga é un dos recunchos verdes
máis espectaculares de Xapón. Trátase
dun impresionante e fermoso bosque de
bambú, aos pés do Monte Arashiyama.
Un lugar case máxico onde atopar refuxio
do ruído, a tensión e a civilización entre
bambús arrolados polo vento e un silencio
conmovedor.
Máis de cincuenta variedades de bambú crecen ao longo e ancho deste bosque,
con algúns exemplares que poden alcanzar
incluso os vinte metros de altura. Son
moitos os xaponeses que se achegan a
este lugar para perderse polos numerosos

carreiros que atravesan a tupida cortina
de canas de bambú.
Tamén os amantes da fotografía atopan
aquí un paraíso para obter sensacionais
instantáneas, coa luz que cambia e ofrece
diferentes efectos e cores segundo a hora
do día, con xogos de luces e sombras
case máxicos. Mesmo pola noite merece
a pena visitar este lugar, co seu paseo
completamente iluminado.
Este lugar estivo reservado durante
moitos anos á alta aristocracia xaponesa.
Os seus carreiros, misteriosos, románticos
e silenciosos, eran un dos lugares de esparexemento favoritos da familia real.
Hoxe por fortuna pode gozar del todo o
mundo e pasar un día agradable entre
bambús. Tamén se poden visitar aquí algúns templos Zen, como o Tenryuji, e
pasar o tempo nas súas cafeterías e comercios.
Os turistas, ademais do paseo e as
fotos, non se van desta fraga sen comprar
algún obxecto de artesanía local feito de
bambú.
Como vedes, unha visita obrigada
para calquera visitante de Xapón que
busque certa serenidade de outro mundo,
un lugar máxico é privilexiado onde
facer unha cura do abafo da vida nas
grandes urbes onde botar un bo día para
gozar da súa natural beleza.

Máis días de teatro ca nunca. A
Mostra de Teatro Cómico e Festivo de
Cangas (MITCFC) chega á súa 37 edición ampliando nunha semana os días
nos que a vila morracense será o referente
nacional do teatro de humor.
O venres 26 de xuño arranca a 37
edición da Mostra, que se prolongará
ata o sábado 11 de xullo. Serán en total
15 días nos que veciños e visitantes poderán ver os mellores espectáculos
teatrais do momento en clave cómica.
Ademais das obras no Auditorio
Municipal, poderemos ver espectáculos
na rúa, nas prazas, nas praias, na Capela
do Hospital e noutros espazos alternativos. Teatro para todo tipo de públicos
chegado de diferentes puntos do mundo
que, como xa vén sendo habitual, en-

cherá Cangas de vida e cultura. A ampliación dos días responde á evolución
lóxica da Mostra. Nos últimos anos foi
medrando a oferta programada non só
en calidade, senón tamén en cantidade
de propostas con formatos diferentes.
Por este motivo, fíxose imprescindible
aumentar o número de días para dar
cabida a todas as propostas, non só ás
que teñen que ver coa exhibición de
espectáculos, senón tamén as actividades
paralelas, cursos, encontros, debates,
exposicións, etc, que teñen lugar durante
o festival.
O cartel da XXXVII MITCFC é
obra da pintora e ilustradora monfortina
Luz Beloso, moi ligada ao Morrazo,
onde imparte clases de Arte en centros
de ensino Moaña e Cangas desde hai
máis de vinte anos.

O CEIP a Torre de Cela inaugurou
unha biblioteca inclusiva e creativa
BUEU.

O Ceip Plurilingüe A Torre de Cela
acolleu o luns, 17 de febreiro, a inauguración da nova biblioteca escolar que
nace co obxectivo de ser un espazo de
aprendizaxe, así como de creación e
experimentación. Ao acto asistiron Xosé
Leal, concelleiro de cultura e ensino de
Bueu, Carmen Pomar, Conselleira de
Educación, Miriam Area, directora do
centro educativo, amais do profesorado
e o alumnado deste.
Para esta reforma integral, o centro

recibiu unha axuda por parte da Dirección
Xeral de Centros da Xunta de Galicia.
Nela hai diversas zonas que fomentan a
relación entre os nenos e as nenas e
promoven a creatividade. Así, ao espazo
de literatura súmase o de bricolaxe, o
de robótica, o de reciclaxe, o muro de
lego, a área de xogos, as butacas de lectura, o recanto da arte... A radio escolar,
sita no andar segundo, tamén forma
parte da biblioteca e nela o alumnado
realiza entrevistas, cuñas publicitarias,
programas temáticos.
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YONATHAN CARREIRA, XERENTE DE ESTRELA DE MARÍN

“AMAZON É COMPETENCIA DESLEAL PURA E DURA”
Yonathan é o xerente da Asociación do Centro Comercial Local Estrela de Marín, case
desde que era un rapaz, e acaba de ser nomeado presidente da Asociación Galega
de Centros Comerciais Abertos. Serio, solvente e rigoroso Yonathan é o traballador
que toda empresa quixera ter na súa equipa. El é bo amigo da Nova Peneira desde
hai moitos anos, e estamos seguros que a Asociación Galega de Centros Comerciais
Abertos non podería ter escollido a un presidente mellor. Achegámonos ata Marín a
conversar con el sobre a realidade cotiá do pequeno comercio.
Temos que parabenizarte porque acabas de asumir unha responsabilidade
moi importante. Cóntanos cal é?.
Hai quince días que acaban de elixirme
presidente da Asociación Galega de
Xerentes de Centros Comerciais Abertos.
Cantos Centros Comercias hai?
Hai 52 en Galicia. Nestes intres á asociación pertencemos 42 C.C.
É dicir, que baixo a túa responsabilidade tes 42 C.C. E desta recentemente
fundada Asociación da que ti es o primeiro presidente, cóntanos como foi
este proceso de elección?
Neste caso o que se fixo foi convocar
unha reunión con tolos os xerentes
de Centros Comerciais de Galicia.
Xuntámonos na sede Social que está
en Compostela, alí temos un despacho.
Presentamos o que é a asociación
que fundamos entres as cidades de
Compostela, Cambados e Marín. Entre todos os compañeiros e compañeiras falamos do proxecto que queremos facer con esta Asociación e
eliximos a Xunta Directiva. Os meus
compañeiros e compañeiras decidiron
que eu foxe o presidente, acompañado
de Enrique Núñez do Centro Príncipe
de Vigo como vicepresidente, Javi
Paz de Cambados como tesoureiro,
Mónica Tomé da zona Monumental
de Pontevedra como vogal, e Xosé
Anxo Núñez de Compostela como
secretario.
Cales van a ser as competencias da
asociación, que pretende facer e cal
vai ser exactamente o teu traballo?
Estamos nun momento que o comercio
de proximidade o está a pasar bastante
mal, queremos actuar como un enlace
entre o comercio e a Xunta.
O que queremos por en valor é a profesións de xerente porque as Asociacións
funcionan porque hai unha persoa, neste
caso o xerente, que traballa a prol da
asociación. De feito, un dos requisitos
que marca a Xunta para considerar un
Centro Comercial Aberto, é contar
cunha xestión personalizada. Partindo
desta base queremos que a Xunta nos
teña en conta, tanto á hora de imple-

mentar as políticas comercias, para as
que é certo que existen axudas, pero
consideramos que estas están obsoletas.
Que son insuficientes?
Insuficientes e hai que adaptalas aos
novos tempos.
Proliferación de grandes áreas, os hábitos
de compra mudaron por completo e,
sobre todo, a presenza de internet. Hai
que loitar contra un xigante, Amazon,
e as liñas de orde hai que modificalas.
Que é máis perigoso para o comercio
de proximidade, os macro-centros comerciais ou a venda online?
Consideramos que a venda por internet.
As áreas comerciais existiron sempre,
sempre houbo unha simbiose entre o
pequeno comercios é a grande área. O
modelo de Pontevedra si que nos convence, é polo que queremos decantarnos.
Este é un modelos no que non existen
as grandes áreas, lóitase a prol do pequeno comercio. Amazon é como unha
plataforma, pero vende directamente.
Consideramos que isto é unha competencia desleal pura e dura.
Amazon é ademais moi poderosoo,
verdade?
E tanto que si. Nós no Estrela de Marín
temos un servizo urxente de entrega a
domicilio e traballamos para as reparticións de loxística con dúas empresas,.
No noso caso non me consta, pero si
que me comunicaron varios asociados
que, agora mesmo, Amazon ten tanto
poder que o seu reparto ten preferencia.
Isto é unha barbarie.
Cantos socios pode ter Estela de Marín
aproximadamente?
Estamos en 152 asociados.
É unha porcentaxe moi significativa
en relación co comercio que hai en
Marín?
Si, cubrimos os sectores de servicios,
comercio e hostalería. Na Asociación
galega temos preto de 10.000 comercios
e abarcamos as catro provincias.
E non che asusta tanta responsabilidade?
Non, todo o contrario, estou moi ilusionado. De feito, tivemos moita repercusión, presentamos o proxecto un

martes, e ao día seguinte chamáronos
do Parlamento para ter reunión con
distintos grupos parlamentario. Agora
coa convocatoria de eleccións paralizouse o tema.
Concertaron reunións con vós todos
os grupos parlamentarios?
Si, os cinco grupos están interesados.
De feito, estamos traballando nun documento consensuado con todos os xerentes, para cando se conforme o novo
parlamento facerlle chegar aso novos
grupos parlamentarios as nosas reivindicacións que consideramos fundamentais para o tecido comercial.
E a colaboración do Concello de Marín
co estrela de Marín, como é, estás satisfeito?
É mellorable. Na primeira xornada de
traballo o día que presentamos a aso-

ciación, comentamos as achegas económicas que fan os diversos municipios.
Precisamente, o entorno do Morrazo,
Cangas, Bueu, Moaña e Marín son os
catro concellos que menos colaboran.
Cales son, ao teu xuízo, as principais
necesidades que ten o pequeno comercio de Marín?
Hai problemas de liquidez e estamos
en contacto con entidades financeiras
para que renoven as pólizas de créditos.
Estamos satisfeitos coa colaboración
con A Caixa, agora mesmo é a única
entidade que ten obra social e me consta
que están asinando operacións crediticias.
E non cres que tamén ten un problema
grave de falta de estacionamento? Eu
creo que é insuficiente para a cantidade
de visitas que recibe Marín.
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Eu creo que non, pero hai que ter en
conta que desde a entrada de Marín
ata o molle, o estacionamento é gratuíto.
Agora estamos traballando nunha
ordenanza municipal consensuada
por nós e a través dunha iniciativa
do grupo socialista para implementar
unha zona azul rotatoria e de balde.
Sabemos que hai moita xente que
ten garaxe, por comodidade deixan
o coche na rúa e están ocupando
unha praza que non lles fai falta.
Tamén hai usuarios que non moven
o coche en toda a mañá e prexudican
notablemente a todo o comercio.
Pretendemos con este.
Ben, o primeiro conseguir colaboración municipal; segundo, asinar
convenio colaborador con entidades
financeiras. Que máis?
En Marín estamos traballando para
presentar o antes posible outro Marketplace, hai que innovarse ou morrer. Queremos que sexa un Amazon
local. Xa temos practicamente a
plataforma preparada e pechando o
apartado loxístico. Cónstame que
hai moito interese, o ano pasado
formamos a todos os asociados cun
curso de seis meses sobre venda
online, esta é a meta fundamental
para este ano.
Tamén é moi necesaria a remuda
xeracional. Hai moitos negocios que
se xubila o propietario e non hai
continuidade. Xa por parte dos comerciantes consideran que isto non
ten futuro e non se implican en que
segan os seus fillos e fillas coas tendas. Isto é moi duro e un problema
moi grande. Intentamos dar formación para que se adapten aos novos
tempos, intentamos asinar un número
posible de convenios para que teñan

vantaxes competitivas no seu negocio
e poidan aforrar custos, traballamos
100 por 100 a prol do pequeno comercio.
Ti es un tipo moi imaxinativo, cal é
a túa formación?
Eu son de Teo. Estudei empresas en
Santiago, despois a miña parella daquela, que hoxe é a miña muller,
veu rematar a súa carreira a Pontevedra de Comunicación e Audiovisuais, eu vin vivir con ela a Pontevedra, matriculeime nun Ciclo Superior de Xestión Comercial e Marketing, ao mesmo tempo, fíxate o
paradoxo, traballaba no Carrefour,
por iso coñezo ao “inimigo” de primeira man, risas…. Cando rematei
o ciclo fixen as prácticas en Zona
Monumental de Pontevedra, coñecín
ao seu presidente Ernesto, traballei
con eles cando comezaban co proxecto de Centro Comercial aberto
de Marín, Ernesto rexentaba aquí
unha tenda de lencería. Comentoume
o proxecto que estaban a facer, gustoume, isto foi no ano 2005, no
2006 comecei aquí, e ata o de agora
sigo como xerente.
Eras moi noviño entón, cantos anos
tes Jonathan?
Teño 39 anos, cando comecei como
xerente do Estrela de Marín tiña 25
anos.
E como un rapaz de 25 anos, que
normalmente está co botellón e buscando outro tipo de cousas, xa se
ve de xerente de algo tan importante
como un Centro Comercial Aberto?
Na miña familia somos tres irmáns,
eu son o maior, sempre tiven responsabilidades. Con 24 anos independiceime e xa vin vivir a Pontevedra coa miña parella.

OS” TONIOS” NO DENTISTA

Mirei nalgunha nova que che ía recibir o Xefe de Estado, como foi
isto?
Foi este luns. Pasou porque tamén
formamos parte da Confederación
de Cascos Históricos a nivel de España, tamén somos os tesoureiros
desta entidade desde o ano 2008.
Como Estrela de Marín?
Si, pero neste caso asumo eu esa tesourería.
E tes tempo para a vida persoal
Yonathan? Tes fillos?
Precisamente está un en camiño.
Parabéns! Para cando?
Para agosto.
Supoño que estarás moi ilusionado,
ultimamente unha boa cantidade
de cambios na túa vida?
Si, o 2020 ven repleto de cambios.
Seguimos co Xefe de Estado?
O xefe de estado recibiunos en audiencia na Zarzuela o luns pasado
para coñecer de primeira man o
papel que estamos levando acabo
desde esta entidade que o que pretendemos é revitalizar o Casco Histórico e darlle a importancia que se
merece porque o 90% do turísta
pasa polos Cascos Históricos.
É a presentación fixéchela ti?
Na xunta directiva somos 15 membros. Neste caso foi o presidente
quen a fixo, que é de Compostela e
logo cedeume a min a palabra como
tesoureiro. Dos quince falamos cinco
persoas: Málaga, Santander, Compostela e Huesca. Eu destaquei os
vencellos que ten a Casa Real con
Marín.
Moitas grazas por atenderme Yonathan e que teñas moita sorte, sobre todo no tema do teu fillo ou
filla que é o máis importante.
Moitas grazas.

A CIG-Saúde denuncia
a falta de cobertura de
médico/a en Moaña
MOAÑA.

A federación de Saúde da CIG de
Vigo vén de denunciar que o Punto de
Atención Continuada (PAC) de Moaña
quedou sen falta de cobertura de persoal
médico o pasado domingo 16 de 15:00
a 22:00 horas, cando o habitual neste
horario éque haxa un dobre equipo facultativo/a-enfermeiro/a. Dende a central
critican que esta falta de cobertura non
se produciu como consecuencia dunha
ausencia imprevista, “senón que era
coñecida con antelación pola xerencia”.
Durante ese período de tempo o
centro estivo atendido cun equipo completo e cunha enfermeira a maiores, que
en caso de saída do equipo quedaría soa
no centro tendo que resolver os problemas
médicos que entran no centro ou as asistencias fóra do centro que se puideran
dar. “Lembramos que esta situación deixa
a traballadora nunha situación de indefensión, porque como écoñecido o colectivo de enfermaría non pode prescribir
medicación, xa que precisa a orde dun
facultativo/a”. Como consecuencia, a localidade quedou con menos atención
médica da habitual, por debaixo das necesidades da poboación e coa conseguinte
sobrecarga do persoal médico que realizaba traballo no centro.
Os traballadores/as do centro de
saúde amosaron a súa preocupación
polo acontecido e temen a que se poida
repetir a non cubrir ausencias, “sobre
todo cando a fin de semana do 1 de
marzo se vai ter lugar a OPE de Medicina de Familia e Comunitaria e o boa
parte do persoal médico dos PAC vai
realizar as probas”.

HUMOR: MARCOS ESCUDERO
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“OS FUSILAMENTOS DE BOISACA
EN FEBREIRO DE 1937”
Hoxe imos falar dos fusilamentos de Boisaca. Doce asasinatos arrepiantes
de persoas traballadoras, de esquerdas, socialistas e galeguistas.
Asasinados por defender á República fronte o levantamento militar de
Franco o 18 de xullo de 1936. Foron condenados a morte por ser opositores
á sublevación militar dos falanxista, encarcerados e, posteriormente
fusilados.

O

día 8 de febreiro de 1937 foron fusilados, no paredón do Cemiterio
de Boisaca, 11 veciños de Ordes e outro
máis paseado con anterioridade o día 5
de outubro de 1936. O seu delito foi defender a democracia e a liberdade fronte
á sublevación fascista do 18 de xullo de
1936.
Na Coruña, o día 20 declarouse o estado de guerra e os sublevados falanxistas
ocupan os edificios institucionais e de
comunicacións; os resistentes contra o
golpe foxen cara os barrios periféricos
da cidade.
En Santiago de Compostela, o 18 de
xullo organízase un grupo da Fronte Popular para frear a posíbel sublevación do
cuartel de artillería e da Garda Civil.
En Ordes están pendente do que sucede na Coruña e en Compostela, polo
que o día 19 de xullo veciños da vila comezan a mobilizarse contra o golpe constituíndo o Comité Local da Fronte Popular que é apoiado e reforzado por persoas
chegadas de Compostela. Tamén se organizan as Milicias Populares para defender a República.
Este Comité Local, xunto con outros
membros da esquerda formado principalmente por socialistas, galeguistas e
persoas sen adscrición política, requisan
armas, explosivos e coches, patrullan, de-

teñen destacados dereitistas, constrúen
trincheiras, colocan explosivos debaixo
da ponte da estrada xeral e tamén reparten
armas na Casa do Concello. Ao mesmo
tempo, varios milicianos van a Compostela e despois únense aos mineiros de
Lousame que van combater ao Exército
á Coruña, mais volven deseguido porque
na Coruña xa triunfara o golpe militar.
Durante a tarde do día 22 de xullo os
militares procedentes da Coruña toman
Ordes sen que houbese nin sequera disparos, nin mortos, nin feridos. Os dirixentes da Fronte Popular e outros opositores á sublevación de Franco son detidos
e encadeados, primeiro, no cárcere de
Ordes e despois en Compostela. Outras
persoas vinculadas “ás esquerdas” agóchanse ou foxen das súas casas por medo
ás represalias.
O día 22 de setembro do ano 1936
procédese a instruír a causa contra varios
destes veciños de Ordes por “tomar parte
activa no movemento revolucionario contra o Exército nacional”, é dicir, por
oporse á sublevación militar, ao denominado Alzamento Nacional.
Once destes procesados son condenados á morte en consello de guerra e
outros oito condenados á cadea durante
anos por non exerceron funcións directoras neste grupo miliciano.

Os veciños fusilados polos falanxistas, no paredón do Cemiterio de Boisaca,
aquel fatídico 8 de febreiro de 1937, foron:
Ángel J. Caamaño Villaverde. Natural
de Parada e mestre.
José García Fernández. Dirixente da
Frente Popular de Ordes e mestre.
José de la Iglesia Vilariño. Veciño de
Ordes e xornaleiro.
Manuel Moure Rey. Veciño de Sar,
Ordes, e labrego
Andrés Nogareda. Do Casal, UGT,
xornaleiro.
Paulino Pérez García. Veciño de Ordes, mecanógrafo.
José Pérez Sanmartín. Natural de
Noia, veciño de Ordes.
Manuel del Río Pampín. Socialista e
membro da FP de Ordes.
José del Río Pampín . Galeguista.
José Vázquez Mandayo. Natural da
Espenica, Ordes.
Benito Vilariño Liste. Veciño de Ordes e xornaleiro de profesión.
E Manuel del Río Mandayo. Socialista e membro da FP de Ordes. Manuel
fora paseado en Boisaca o 5 de outubro
de 1936.
En febreiro do ano 2017, coincidindo
co 80 aniversario dos asasinatos deste
heroes defensores da democracia e a liberdade, o Colectivo Familiares e Amigos das Vítimas e a Asociación Cultural
Obradoiro da Historia Comarca de Ordes
organizaron unha homenaxe para estes
doce veciños da vila.
Acto celebrado no patio do antigo
cárcere, nos baixos do Pazo de Raxoi,
lugar onde os veciños viviron os seus últimos momentos, cun minuto de silencio

Música, tradición e diversión na edición dos
Cantos de Taberna nos bares de Marín
BUEU.

A música popular forma parte
do ADN dos marinenses e por iso
os cantos de taberna teñen tanto
éxito cada vez que Os Saljariteiros
tocan polos establecementos da
vila. Desta maneira, no 2020 repítese o ciclo de Cantos de Taberna
por terceiro ano consecutivo, que
arranca mañá, venres de Entroido,
e que terá lugar un venres de cada
mes ate xuño.
A actividade foi presentada
por representantes dos Saljariteiros, organizadores deste ciclo,

e polo concelleiro e tenente alcalde, Manuel Santos. Segundo
explicaron, a primeira cita será
mañá, venres de Entroido, a partir
das 21.30 horas, e a agrupación
de Marín estará acompañada de
“Os Ke Hai”, que virán desde
Callobre (A Estrada) para cantar
na nosa localidade.
Concretamente, os locais onde
se poderán escoitar os cantos de
taberna deste venres serán o Knobbe, La Huerta de la Abuela,
Construmar e Freixo. Cada mes,
os locais irán rotando, ao igual

que a agrupación que acompañe
aos Saljariteiros.
Como novidade, este ano os
cantos de taberna chegarán tamén
a Seixo. Aínda está por confirmar
en que mes, pero un dos venres da
programación desenvolverase nesta
parroquia.
Tanto desde o Concello como
desde a agrupación marinense animan a toda a veciñanza a participar
dos cantos de taberna nos bares,
unha oportunidade para gozar a
hostalería local con diversión e
tradición incluída.

en memoria de todas as persoas que sufriron cadea nese espazo. Posteriormente,
iniciouse unha marcha até o camposanto
compostelán, en concreto no monumento
aos de Ordes situado no paredón de Boisaca.
A este acto acudiron familiares, políticos e veciños de Ordes e deixaron frases
coma "xa ía sendo hora de que se lles
rendese esta homenaxe”, "É un recoñecemento á súa memoria xa que non fixeron nada malo", "É unha vergoña que se
poida matar a xente nova que non cometeu ningún delito e que, aínda hoxe, haxa
quen di que a memoria histórica hai que
deixala estar”.
Non hai moita máis información sobre estas 12 persoas de esquerdas. Non
podo contabilizar cantas viúvas, nenos e
nenas orfas, nais, pais ou irmáns e irmás
deixaron de ter a compañía destes doce
inocentes homes vítimas do franquismo
e dos seus afíns falanxistas, pero reitero
todas e cada unha das palabras que se dixeron neste acto en honra da memoria
destes doce inocentes homes.
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Máis de setenta traballos para
os premios Johán Carballeira
Tras o peche do prazo para
o envío de orixinais, o xurado
dos Premios Johán Carballeira
do Concello de Bueu terán que
decidir os gañadores/as entre
os cincuenta e seis presentados
na categoría de poesía e os dezaoito da de xornalismo. Esas
son as cifras desta edición que
demostran, unha vez máis, que
o certame é todo un referente a
nivel galego, ao que cada ano
concorren un gran número de
traballos. Tal e como vén sendo
habitual, o departamento de cultura que dirixe o nacionalista
Xosé Leal conformará o xurado
que revisará os traballos nas
próximas semanas, a fin de que
se seleccionen os gañadores ou
gañadoras entre finais de abril
e comezos de maio. Os premios

están dotados con 1.500 euros
en ambas categorías, amaid da
publicación do poemario gañador na editorial Xerais.
Estes premios, que naceron
coma unha homenaxe ao político, poeta e xornalista bueués,
José Gómez de la Cueva, máis
coñecido como Johán Carballeira, tivo como gañadores na
pasada edición a Arancha Nogueira co poemario O silencio
das gaivotas (publicado en Xerais co título dente de leite) e
na categoría de xornalismo, o
galardón recaeu en Aser Álvarez
González, coa reportaxe “Ferrín
e a poesía do circo”, publicada
no xornal Adiante.gal. O certame, que xa conta con moita
historia, ten galardoado na categoría de xornalismo a persoas
como Francisco Seoane Pérez.
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Bueu continúa coa programación dun
entroido de tradición e modernidade
BUEU.

O Entroido de Bueu medra
cada vez máis, sobre todo desde
hai tres anos, cando a concelleira de turismo e promoción
económica, Silvia Carballo, decidiu apostar forte pola revitalización deste evento que “combina tradición e modernidade”.
A edil nacionalista salientou
na rolda de prensa celebrada
na Casa Consistorial que, como
xa vén sendo habitual, “os colectivos, asociacións, anpas e
comparsas da vila terán un protagonismo especial toda vez
que ao longo do ano forman
parte do Comité do Entroido,
no que participan coas súas
achegas e suxestións”. A concelleira destaca que o Entroido

de Khan Deán
10 11 12

13

de Bueu “pendura sobre tres
eixos fundamentais: os disfraces, exemplificados no pasado
na Sala Paraíso, as comparsas
e o Desfile do Enterro do Paxaro de Mal Agoiro”. Carballo
lembra que “hai tres anos comezamos a darlle un pulo ao
noso Entroido, e volvemos ilusionar á veciñanza de todas as
idades”.
O Entroido deste ano dedicarase a Agustín Gutiérrez,
unha persoa memorable para
toda a cidadanía bueuesa, e
que desde os 14 anos comezou
a crear disfraces orixinais e
impactantes, que ían máis alá
da vestimenta e que reivindicaban a tradición dun pobo, en
palabras de Félix Juncal, alcalde

HORIZONTAIS:
A- CONCELLO DA COMARCA DE REDONDELA.
B-ACTOR EXIPCIO-NOTA MUSICAL.
C-UNION DE ASOCIACIÓNS DE FÚTBOL EUROPEAS-50MOVEMENTO MUSICAL MODERADAMENTE
LENTO.D-CAPA SUPERFICIAL DA CODIA
TERRESTRE NA QUE PREDOMINAN O SILICIO E O
ALUMINIO-CIDADE NIXERIANA DO ESTADO DE
BENUE-.....AMANDI,POEMA DE OVIDIO.
D-UN-CONSOANTE-ACCIÓN REALIZADA-CEN.
F-CONSOANTE-LEI CONCURSAL-VOGAL REPETIDACONXUNTO DE PEQUENOS GRANS DE ROCHA.
G-QUE PRESENTA A COR DO ÓPALO-MIL.
H-ENFADO VIOLENTO-CONSOANTE-PREFIXO DE ORIXE
GREGA CO SIFNIFICADO DE MONSTRO.
I-A CONXUNCIÓN COPULATIVA E, EN LATÍN-ESTREITO
UBICADO ENTRE EUROPA E ASIA.
K-CIENCIA QUE ESTUDA E CLASIFICA AS
ENFERMIDADES-DEMOSTRATIVO FEMININO
VERTICAIS:
10 LUGAR DO CONCELLO DO A HORIZONTAL, ONDE
SE CELEBRA A ROMAXE DO SANTO
APARECIDO.PREPOSICIÓN.

de Bueu. Precisamente, o Concello vai organizar unha exposición no Estaleiro da Banda
do Río e na Sala Amalia Domínguez Búa, na que se mostrarán fotografías do propio arquivo do homenaxeado entre
o 21 de febreiro e o 1 de marzo.
O acto central terá lugar o 29
de febreiro ás 17.00 h, no que
se prevé unha actuación das
comparsas e a entrega dun agasallo institucional. Sobre esta
homenaxe, decidida polo Comité de Entroido de xeito unánime, Agustín Gutiérrez mostrou a súa ledicia, e declarou
que “é unha honra que contásedes comigo”. Os máis pequenos e pequenas poderán gozar dunha ampla programación.

2 QUIXEN MOITO NO PASADO-CRIA DAS AVES.
3 FACER ALGO SEN ORDE PARA ACABAR AXIÑALETRA DE PLURAL.
4 RELATIVO Á BOCA-PREFIXO DE ORIXE GREGA CO
SIGNIFICADO DE RAMIFICACIÓN.
5 POLICÍA POLÍTICA DA ALEMAÑA NAZI-VOGALVOGAL-SÍMBOLO QUÍMICO DO ALUMINIO.
6 UNHA DAS MÁIS IMPORTANTES EMPRESAS DO
MUNDO DE TRANSPORTE DE PAQUETERÍAPOBOADO FORTIFICADO DA IDADE DE FERRO,
PROPIO DA EUROPA OCCIDENTAL.
7 EXCLAMACIÓN EMPREGADA PARA ANIMAR-DO
REVÉS DEGUSTACIÓN DUNHA BEBIDA OU
ALIMENTO-60.
8 GRITO-DO REVÉS EMBARCACIÓN DE LUXO.
9 ÓRGANO AUDITIVO-FEMIA HUMANA AÍNDA NON
ADULTA.
10 A ANTIGA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMAÑACAMA DE ESCASA CALIDADE.
11 CONSOANTE-SÍMBOLO QUÍMICO DO GALIOCOMPAÑÍA ITALIANA DE SEGUROS CON MÁIS DE
100 ANOS DE HISTORIA.
12 PRÍCIPE GOBERNANTE NOS PAÍSES MUSULMÁNSSEGUNDA VOGAL-EN IDIOMA ESPAÑOL TOSE.
13 NIÑOS-DEMOSTRA.

SOLUCIÓNS:
HORIZONTAIS A-PAZOSDEBORBÉN.B-OMARSHARIF-MI.C-UEFA-L-ADAGIO.D-SIAL-ADO-ARS.E-I-L-ACTO-C.F-Ñ-LC-AA-AREA.G-OPALESCENTE-M.H-IRA-T-TERATO.I-ET-DARDANELOS.K-NOSOLOXÍA-ESA VERTICAIS 1-POUSIÑO-EN.2-AMEI-PITO.3-ZAFALLAR-S.4ORAL-CLADO.5-SS-A-E-AL.6-DHL-CASTRO.7-EA-ATAC-DX.8-BRADO-ETAI.9-OIDO-NENA.10-RFA-CATRE.11-B-GA-REALE.12-EMIR-E-TOS
.13-NIOS-AMOSA

BUEU.
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SKA-P actuará na 18ª edición do
SonRías Baixas
BUEU.

SKA-P traerá -por fin- ao SonRías
Baixas toda a enerxía festiva dos barrios
obreiros co seu inflamable directo e coas
súas cancións, xa convertidas en himnos.
A organización do festival pecha por
todo o alto o cartel musical da súa 18ª
edición, que se celebrará os días 30 e 31
de xullo e 1 de agosto no Recinto da Estacada de Bueu, con dez novos nomes
entre os que tamén destacan o inxenio e
a tenrura do artista urbano total, Rayden;
a particular combinación de estilos do
malagueño El Kanka; o rock de acento
flamenco de Arco;o enerxético directo
de JazzWoman; a agardada volta dos
Alamedadosoulna, despois de case tres
anos de silencio; o hip hop tropical do
neerlandés de orixe chileno Maurino; a
festa revolucionaria dos cataláns Oques
Grasses; o enerxético punk folk galego
dos The Skarnivals; e o dúo de novísimos
DJs e produtores lugueses Galician Army.
Estes artistas súmanse ao irresistible
cóctel festivo do que xa formaban parte
El Drogas, que fora cantante e baixista
de Barricada e un dos máximos representantes do rock español; o mellor rapeiro
en lingua hispana do mundo, Kase.O;
unha das voces máis salientables do underground latinoamericano, Sara Hebe;
o punk-rock dos Desakato, os ritmos do

mundo de García Mc & Nación Quilombo
e a paixón pola tradición balcánica de
Balkan Paradise Orchestra.
O SonRías Baixas chega así á súa
maioría de idade cunha edición na que
avanzará un paso máis a partir dun modelo
xa consolidado, co obxectivo de chegar
a un público máis amplo, sen perder a
esencia dun festival que naceu da paixón
polos festivais do equipo directivo e que
os últimos anos ten conquistado o público
de Galicia e do resto do Estado coa súa
singular proposta de música, gastronomía
e praia. O pasado agosto, 22.065 persoas
puxeron rumbo ao Destino SonRías dende
toda a península, para gozar cunha programación musical de calidade, festiva e
reivindicativa, pero tamén cunha completa
proposta de ocio activo, profundamente
integrada no territorio, que xerou na comarca un impacto superior ao millón de
euros, cunha ocupación hoteleira do 100%
e cos establecementos da vila ateigados
de festivaleiros e festivaleiras. O reto,
para a organización, é medrar neste ano
no que o festival chega á maioría de
idade sen perder de vista a singulariedade
do proxecto. As entradas para o Festival
están á venda na web sonriasbaixas.info
cun prezo especial e limitado de 45€
máis gastos os tres días de concertos,
acampada incluída.

O BNG demanda
actuacións na rúa
do Sol perante o
tráfico nun lugar
peonil
MARÍN.

Dende o BNG denuncian a falta
de actuacións na rúa do Sol por parte
do goberno municipal, nunha vía
peonil dende o ano 2012.
A rúa está incluída no plan ARELA, proxecto para a mobilidade e
accesibilidade e renovación do casco
histórico de Marín. Dende os primeiros días non se cumpriu a sinalización de dirección prohibida, pasando coches a todas as horas, incluso
aparcando en dobre fila, atrancando
as entradas dos garaxes e provocando
problemas cos repartidores que non
poden facer uso da zona de carga e
descarga para subministrar aos comercios da zona.
Esta situación fai latente a problemática desta rúa que afecta aos
residentes e aos comerciantes e disto
van xa 8 anos.
O BNG ten claro que este modelo
de “mobilidade” inventado polo PP
de Marín e María Ramallo non resulta
efectivo, xa que hai alternativas para
solucionar dito problema.

PUB

Rúa Camiño Vello, 110 - Seixo

[ XXII] Febreiro 2020

Valores

ÁNGEL PÉREZ
Profesor de Filosofía

S

upoñamos un país onde todos ou a maior
parte das nais e pais fosen practicantes
convencidas e intransixentes dunha determinada relixión, e que, ademais, nese país
existise un artigo que como o 27.3 da CE
garantise que os seus fillos “reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo
coas súas propias conviccións”, isto é, un
artigo que reproducise a intransixencia dos
pais. Nese país, creo que está claro, non
habería posibilidade de aprender valores
morais ou simplemente a escola pública
sería imposible.
Sen un lugar onde se poida tratar libremente calquera tema, en particular os
relixiosos e morais, non pode haber, pois,
elección libre de valores nin relixiosos nin
morais. Daquela, as normas que aseguran
a existencia dese lugar, a escola pública,
son prioritarias. Recordo ter sostido estes
puntos de vista máis dunha vez en máis
dun dos centros onde tiven a sorte de traballar. En todos din con algún compañeiro
que defendía que non. Que en materia de
relixión e de moral non se discute de todo.

De xeito que de forma máis ou menos informal suscitábase a discusión de se hai
valores por riba de toda discusión ou non.
Este asunto, o da diferencia entre valores e normas, non se reduce ao ámbito
da educación escolar. Aparece en calquera
lugar social. Nas familias, entre veciños,
nos bares, na empresa, etc. Pero, tamén,
nos territorios propios da ciencia e, por
suposto, na política. Neste caso é o problema de se hai un conxunto pechado de
normas que definan que afirmacións teñen
validez e cales non. Igual que no caso da
educación moral, hai quen cre que existe
un conxunto pechado de normas, o que
chaman método científico, que aplicado
sen erros sempre permite dicir que resultados son validos e cales non. E da mesma
maneira que hai defensores intransixentes
das normas morais e relixiosas, hai defensores intransixentes do método científico, dispostos a cualificar inmediatamente de pseudociencia calquera coñecemento que non cumpra as esixencias do
método. Pero, ese é un camiño directo ao

autoritarismo.
O feito é que nin a moral, nin a relixión
nin a ciencia poden prescindir desa dualidade entre normas e valores. Entre os
principios da discusión racional, as esixencias normativas, e os valores, aquilo
que nunha circunstancia nos decide a
actuar de certa maneira mesmo contra as
normas. A teoría da relatividade de Einstein
foi aceptada moito antes de que fose probada nos termos esixidos polo método.
Ata os anos setenta do século XX non tivo
verificación experimental. A comunidade
aceptouna, sen ter probas, porque era
máis simple e coherente que as teoría
rivais. E dicir, porque estaba de acordo
cos valores de sinxeleza e coherencia.
Pero eses valores non se poden apreciar
desde fóra da propia discusión. Non hai
un punto externo á propia discusión racional desde o que percibir cal é a relixión
superior ou a moral que obrigue a todos
os humanos. E por suposto, tampouco non
hai ese punto desde o que o poder político
dicte cales son os valores.

opinión / o morrazo

O Auditorio de Marín,
será unha xoia cultural
da remodelación
urbana que
experimentará a vila
MARÍN.

A estratexia DUSI #Marín2020
leva varios anos de andadura e de
intenso traballo para implementar
en Marín unha reforma urbana que
posicione á vila como un concello
sostible, referente no desenvolvemento urbano e cos equipamentos
sociais e culturais á altura da nosa
cidadanía. A construción dun centro
sociocultural, dun Auditorio, adaptado
ao pulso cultural e social era un dos
grandes retos do Goberno local e o
proxecto máis relevante da estratexia
europea de Marín. A alcaldesa presentou o anteproxecto deste equipamento, elaborado pola empresa
NAOS, e que suporá un antes e un
despois na imaxe e na utilización do
corazón urbano da vila.

RESTAURANTE PORTOCELO

Aberto todo o ano

NA PRAIA DE PORTOCELO - MARÍN

O TEU
XORNAL
EN GALEGO

FANSE TRABALLOS DE DESBROCE E LIMPEZA DE FINCAS
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PEDRO M. CORTEGOSO GAGO
BNG de Marín

S

e damos un paseo polas rúas de Marín
ou Seixo poderemos contemplar o panorama desolador do comercio do noso
concello. Chama á atención o número de
baixos comercias fechados e co cartel
anunciando o seu alugueiro, clama ao ceo
a outrora animada rúa Real. Contrasta
esta situación coa veciña Pontevedra onde
as rúas son ríos xente paseando e os seus
comercios sempre están repletos.
Este é un síntoma máis da decadencia
en que levamos metidos desde os últimos
anos, os anos da maioría absoluta dun
goberno incapaz de evitar esta situación,
anos de perda de poboación e actividade
económica.
Esta decadencia foi moi evidente o
pasado nadal cunhas rúas frías e sen o

Merecemos algo mellor

ánimo festivo doutros anos. A isto contribuíu unha programación falta de imaxinación e con actividades que se repiten
ano tras ano, sen innovar ren, e cunha
evidente falta de atractivo para pequenos
e maiores. Completouse a faena a poucos
días de fin de ano anunciando as “irresponsábeis” municipais a anulación do
baile no multiusos e deixando a moita
xente sen alternativa para esa noite.
A dinamización cultural e festiva é
necesaria para dar vida a un pobo, animar
ás súas rúas, comercios e hostalería. Porén,
a política municipal nestas áreas é deficiente, improvisada e baseada en realizar
grandes espectáculos puntuais. Un ano
tras outro temos un par de veces á Panorama, e ás orquestras que van no lote,

para encher Marín durante unhas horas a
un custe elevadísimo. Con eses cartos pódense facer marabillas, se hai imaxinación
e gañas de traballar, levando adiante unha
programación cultural e festiva ampla,
variada e de calidade que sexa atractiva e
dinamice a vida e as rúas marinenses.
Non teñen que pensar moito, só copiar o
que fan ben ao nosa arredor.
Temos o que nós merecemos? Non,
non e non.
Non nós merecemos esta lenta e decadente agonía. Non merecemos ser o
único concello do Morrazo que perde poboación e vida social. Porén, debemos reaccionar. Mentres non cambiemos de directores de orquestra no concello, as persoas que vivimos e queremos vivir en

opinión

Marín temos a obriga de tomar posición
activa para demandar cambios e poñer
en evidencia esta incapacidade institucional.
Temos un potencial agochado que
debe ser destapado. Temos praias, temos
monte, temos un patrimonio histórico e
arqueolóxico de primeira (mámoas, petróglifos, castros...), e todo isto está minusvalorado. Temos un casco urbano que
pode mellorarse e poñerse ao servizo das
persoas se hai un proxecto político con
valentía para facelo, cousa que non temos.
Non podemos quedar calados e temos
que facerlle comprender aos nosos desgobernantes que a maioría absoluta que
teñen non é un cheque en branco para
non facer nada. Teñen que deixar de mirar
para Madrid e pensar mais en Marín.
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