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O31 de maio do ano 2.011, o actual
xefe do estado español visitaba

a cidade de Pamplona. Na rúa, unha
moza chamada Laura achegóuselle e
mantivo unha breve conversa con el
sobre a posibilidade de establecer
mecanismos de participación  demo-
crática que permitiran decidir o mo-
delo de estado. Felipe de Borbón par-
ticipou na conversa , rematándoa cun
despectivo “ ya has tenido tu minuto
de gloria”. Porén, o que máis me
chamou a atención daquel episodio
foi unha das apreciacións que mani-
festou, o actual rei, naquela pequena
charla :” yo creo en el sistema” dixo
o que hoxe é xefe do estado español.
De feito, veume moitas veces á me-
moria nestes anos, inzados de traxe-
dias que botaban fóra do sistema  a
inxentes cantidades de persoas con-
denadas á pobreza á fame, cando non
a seren obxecto de violencia en gue-
rras que outros deciden que se deben
librar.

O pasado 22 de abril o xornal ar-
xentino CLARÍN, publicaba as con-
clusións dun informe asinado por Da-
vid Beasly, director do programa de
alimentos da ONU .No devandito in-
forme, os seus autores expoñen que
no momento actual 821.000.000 de
persoas pasan fame todos os días.
Asemade, estiman que estamos a pi-

ques de entrar nunha fase de pande-
mia alimentar na que arredor de
300.000 persoas van morrer de fame,
cada día, durante os próximos tres
meses. Non é difícil facer a conta,
máis que probablemente, nos próximo
trimestre  27.000.000 de persoas  mo-
rrerán de fame. Por último, o informe
Beasley amosa que como resultado
da actual crise sanitaria outros
130.000.000 de persoas, cara aos úl-
timos meses do ano, poderían verse
empurradas á inanición, co que non
é en absoluto descartable que a finais
deste 2.020, ou a principios do ano
2.021, 1.000 millóns de persoas pasen
fame no planeta terra. É posible crer
nun sistema que en 90 días, vai con-
denar á morte por inanición,  a unha
cantidade de persoas que equivale a
case un de cada dous habitantes de
toda a península ibérica?. É posible
crer nun sistema no que centos de
millóns de persoas pasan fame  a
diario?. Non, claro que non é posible.
Só desde unha posición de privilexio
e a modo de auto xustificación moral,
pois se nós formamos parte da mi-
noría privilexiada non é nada fácil
saírmos da nosa zona de confort para
recoñecer que a pobreza de moitos é
a causa da inmensa riqueza duns
poucos,  ou desde a perspectiva de
quen se sente máis cómodo  no papel

de súbdito ca no de cidadán , poden
entenderse  as apreciacións referentes
ás supostas bondades sistémicas do
liberalismo económico. A crise sani-
taria que aínda non rematou, permitiu
que o sistema quedase espido, diante
dos que teñan ollos para ver claro,
pois sempre haberá quen prefira se-
guir analizando a política desde unha
perspectiva moral e responsabilizando
dos problemas á maldade de persoas
concretas. Os recortes sanitarios que
practica a dereita sempre que ten  a

oportunidade gobernar situaron á sa-
nidade do primeiro mundo ao borde
do colapso. A entrega das residencias
de anciáns ao lucro do negocio privado
posibilitou a morte de milleiros deles,
e, como sempre pasa nas circuns-
tancias de crise, é o público quen ten
que rescatar da morte a quen se afoga,
ata o punto que un liberal como Luis
de Guindos, ministro de economía de
M.Rajoy, chegou a defender a nece-
sidade dunha renda vital mínima.

Ao meu modo de ver os que non
cremos no sistema e non queremos
mirar para outro lado podemos facer
tres cousas: 1) combater con peda-
goxía democrática, rigor intelectual
e solidez moral a propaganda dos que
o defenden.2) Organizarmos en par-
tidos, sindicatos, ou asociacións que
postulen e practiquen un modo de
entender as relacións humanas, e co
entorno, baseadas na xustiza social,
no pacifismo, na igualdade, na fra-
ternidade, na cooperación, no femi-
nismo, no ecoloxismo e na liberdade
de todos os pobos do mundo para
decidírmonos o noso camiño.3)Vo-
tar.

Moi pronto, no país galego, haberá
eleccións, de nós depende que os que
recortan   e privatizan os servizos
públicos esenciais sigan 4 anos máis
gobernando na Xunta, ou non.
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“YO CREO EN EL SISTEMA”



opinión

No medio deste devalo e vendo pasar o
tempo no confinamento das liberda-

des, agora de novo asumidas, coma sempre,
polo Estado, e vendo os feitos que derivan
dunha Audiencia Nacional que nos lembra
aquel TOP de outrora, respecto dos inde-
pendentistas galegos, cabe pensar que o
Estado está de novo contra o independen-
tismo galego, precisamente o galego. Non
fai, nin fixo, iso coas outras nacións “pe-
riféricas”. Todo isto é doado de probar,
non son insensibilidades ou cousas polo
estilo senón máis ben o contrario. Están,
xa que logo, nesa teima perversa de facernos
desaparecer como pobo, como pluralidade,
como nación. Co delito que iso supón, por-
que lle negan o mundo que poidan saber-
nos, nin mellores nin peores, singulares e
sendo nós, con toda a nosa aportación ao
mundo. Xa os representantes públicos de
Galiza se esquecen da nosa fala, xa res-
ponden nos medios nosos, en bífidas di-
reccións, e sóltanse con moita soltura no
español. Xa, lingüisticamente, non nos re-
presentan nin sequera por pasiva e moito
menos con paixón.

Moitas promesas, todas incumpridas
na honra da orixe. Vese a impostación,
nótase a desafección. É evidente. E men-
tres, o Galego non é, queiramos que non,
nin de dereitas nin de esquerdas. Non ten
esa vulgar lateralidade de todas as cousas
vulgares: o idioma é de dentro. Como
todos os idiomas, lévase na propiedade,

na íntima devoción. Pero claro, para falalo
con propiedade hai que ter algo dentro, e
nese algo recoñecerlle, polo menos ao
Galego ser idioma de Galiza. Doado, non? 

Corren malos tempos para a razón e
para a intuición, por iso estamos como
estamos e habitamos esa ansia do exceso,
do abuso, do roubo, da pérfida globaliza-
ción que reparte perdas e danos, anque
garda o beneficio para os amigos e en su-
cursais privadas. O sistema, perigoso xa
de principio, fixo augas en desequilibrios
consumistas e contaminados. Pero, nada,
veña eucaliptos!

O problema tamén está en nós que o
permitimos. Non debemos esquecer a
nosa responsabilidade e desde ela, saber
que non temos perdón. Porque de todos
os xeitos, en Galiza, as cousas foron indo
a peor e nós permitímolo. Somos capaces
mesmo de negarnos e de crer que todo
canto vén de fóra é mellor, que somos o
reduto da existencia. Inxectáronnos un
virus eternos de autoodio, de culpabilidade,
de negación. Por iso copiamos a todo
aquilo que vén de fóra, tan moderno, tan
auténtico, tan chic e iancófilo. Será por
iso que o “noso presidente” fálalles en
español e desde aí, desde ese mangoneo
de non nos dar a valer, é cando veñen os
outros mangonéeos. Como o da Audiencia
Nacional cos nosos independentistas. A
nosa Causa está esnaquizada en pequenas
parcelas menores, case persoais. A nosa

Cultura é tamén unha suma de causali-
dades menores e case íntimas. A situación
lingüística, grazas a esta lei que nos ase-
gunda, vai camiño dos abismos terribles
do esquecemento. E aquí estamos aínda,
perdéndonos en vaguidades. Mais nesta
dor, recoñecémonos castigados polo Es-
tado, no abuso de aplicacións despro-
porcionadas. Cunha igrexa que cala e con-
sente, que non fala coma nós. Cunha pa-
tronal sibilinamente negacionista, cunha
intelectualidade muda e conveniente. Nin
sequera miran para nós as outras nacións,
nin Portugal que está “coladita” polo Es-
tado Español, nin ... a xustiza! Todos
miran en clave de estado, seica, din eles,
alí está o porvir! Iso din os parvos, os que
non se recoñecen, os que non se estiman.
E van alá triunfar e tradúcense. Agora
veñen destruírnos aínda máis. Só quedan

certos impulsos menores, certamente in-
dividualistas e integrados xa na subsis-
tencia, na que acatan debidamente  for-
mularios establecidos. Tamén quedan al-
gúns utópicos que soñamos un novo des-
tino. Mentres os que aman a Galiza están
sendo xulgados, de calquera maneira xul-
gados, citados a declarar e invitados ao
castigo do que non fixeron, anque man-
teñan vivas as arelas da dignidade. 

No horizonte non se ve un movemento
colectivo que aglutine ese amor, esas
ansias liberadoras na sublime condición
de pureza, de orgullo e daquela dignidade
que citamos. Seguimos inxectados do
auto-odio ou na auto-destrución, que é o
mesmo. Anque eu, iluso de min, aínda
agardo que -por riba destas que nos veñen
dadas- recuperemos algo de cordura e
volvamos a querernos. 
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Carretera de Vigo a Madrid (Antigua N550)
AVDA DE GALICIA 53 A MOS

986 092 947

Que tal Gustavo, como levas o “arres-
to domiciliario”?

Ha ha ha, pois relativamente ben,
porque o negocio da miña familia
está catalogado como esencial, polo
tanto puiden seguir traballando, e
porque eu vivo nunha casa, xa que
logo  podía estirar as pernas pola fin-
ca.

E cal é a túa impresión en relación
ao grado de civismo da sociedade
mosense?

O que eu puiden percibir é que o
nivel de civismo das veciñas e veciños
de Mos está a ser sobresaínte. A miña
impresión persoal é que cumprían,
na súa inmensa maioría as instrucións
das autoridades sanitarias. De feito
se alguén non se comportou co civis-
mo debido foi apropia alcaldesa.

Explícanos iso?
Refírome ao audio de whats app gra-
vado pola alcaldesa no que acusaba

á alcaldesa de Porriño de impedir á
veciñanza de Mos ir mercar a O Po-
rriño. Que Irresponsabilidade pola
súa parte¡¡, que forma de xerar un
clima de conflito e tensión, cando o
deber de todo cargo público e contri-
buír ao acougo e á paz social¡¡.O es-
tado de alarma pon ás policías locais
baixo as ordes da autoridade central
do estado, e a alcaldesa de Mos,
como todo o mundo, sabíao cando
emitiu esa mensaxe tan irresponsa-
ble.

Nestes meses, houbo espazo para fa-
cer política fóra do coronavirus?

Non, foi practicamente imposible de-
senvolver actividade política fóra do
coronavirus. De feito se botas unha
ollada á web do Concello, verás  que
todo está relacionado con ese tema
Como valoras a xestión do goberno
municipal ao respecto deste asunto?
Nós consideramos que foi irrespon-

sable e propagandística. Así por exem-
plo os repartos de alimentos, masca-
riñas ou mesmo de computadores se-
mellaban máis reportaxes fotográficas
publicitarias que unha acción que
respondese a un sincero interese en
axudar ás persoas. E hai que dicir
que os protocolos de seguridade como

a distancia mínima entre persoas o
uso de luvas ou mascariñas en moitas
ocasións brillaban pola súa ausencia.

Non entendo a que te refires co das
reportaxes?

Refírome a que a web do Concello,
converteuse nun instrumento de uso
partidista do PP de Mos en xeral, e
da alcaldesa en particular. A min o
que me parece censurable é que fosen
os propios concelleiros porta por
porta repartindo o material. Eles non
teñen formación para facer esa fun-
ción, para iso están os servizos de
emerxencia. Actuaron de maneira
irresponsable, pois nin están formados
para facelo, nin, en ocasións cumpriron
os protocolos de seguridade. Puxeron
en risco a saúde da veciñanza, e por
que?, para que?:para facerse a foto.
Ese modus operandi é inmoral, inde-
cente, e ao BNG nunca o van atopar
nese camiño

Estes dous meses tivestes os dous
plenos ordinarios correspondentes?

Non, só tivemos o de abril, e de ma-
neira telemática.

E Como valoras ese pleno telemáti-
co?

Só tiña un punto na orde do día, que
era o coronavirus. Practicamente foi
un monólogo da alcaldesa. É certo

“A ALCALDESA DE MOS UTILIZA A CRISE
SANITARIA PARA APAGAR A DEMOCRACIA”

GUSTAVO BARCIA, VOCEIRO DO BNG DE MOS

Gustavo é o voceiro do Bloque no concello de Mos. A NOVA PENEIRA conversou con
el para que nos dea a coñecer a súa visión do estado  das cousas na súa localidade. E,
malia que ás veces parece que non existe outra realidade cá pandemia vírica, Mos
ten graves problemas a maiores, derivados da nefasta xestión dun goberno
municipal nefasto ,que non se poden agochar debaixo das fotos buscadas a priori,
dunha alcaldesa populista, facendo populismo nas portas da veciñanza. Velaí vai o
que deu de si a nosa conversa



que nos deixo intervir aos voceiros,
pero case foi un monólogo dela.

Por que motivo non asististes ás
dúas concentracións exteriores de
voceiros municipais , unha no con-
cello e outra no pazo que suposta-
mente tiñan a intención de homena-
xear ás traballadoras do SAF, unha,
e ás persoas falecidas a causa da en-
fermidade a outra?

Porque nós por ser cargos públicos
non temos porque ter privilexios di-
ferentes ao resto da sociedade. E se
toda a veciñanza ten a obriga de res-
pectar de maneira cívica as normas
de illamento social, que ditaron as
autoridades sanitarias, nós debemos
facelo tamén. Que sentido ten, que
as persoas homenaxeadas non poidan
estar presentes, refírome ás traballa-
doras do SAF, e estea a alcaldesa e
os voceiros municipais aplaudindo a
quen non está presente?. É realmente
absurdo, e a única interpretación po-
sible é que o realmente se persiga
sexa a foto, a propaganda e a publi-
cidade.
Permíteme por favor recorrer á filo-
sofía e citar a Kant, que explicaba
moito mellor ca min este tipo de cou-
sas:” A moralidade dun acto, non de-
pende do contido do acto, senón da
vontade de quen o executa” .E a mo-
ralidade de facer unha homenaxe a
quen non pode estar presente para
recibila, no BNG non a vemos por
ningunha parte. Os grupos da oposi-

ción que asistiron a modo de com-
parsas , terán, se queren claro, que
explicar os seus motivos.

Esta crise espantosa ás veces pode
servir para agochar outras realidades
que tamén son transcendentes, por
exemplo , como vai o tema do pro-
xecto do Celta ao xuízo do BNG?

Si, estou de acordo, ás veces esta
crise parece que tamén ten efectos
nocivos para a convivencia demo-
crática, e ben, tamén axuda a retratar
o verdadeiro talante de algúns e al-
gunhas. Fíxate ;de todos os escritos
que metín no concello, só me con-
testou a tres, e esencialmente as súas
respostas foron recriminacións á miña
persoa. É dicir, a alcaldesa utiliza a
pandemia vírica para apagar a de-
mocracia.
E no que se refire ao tema do celta, o
informe negativo da confederación
Hidrográfica leva no concello desde
hai máis un mes. Nós soubemos da
súa chegada dúas semanas despois
de telo recibido.

Como é ese informe?
É contrario ao proxecto, e cuns argu-
mentos demoledores que en boa me-
dida dan a razón ao informe que pre-
viamente fixeran as traídas de augas

Finalmente a denuncia contra unha
serie de veciños a raíz daquel acto no
multiusos das Pozas, curiosamente
moitos deles con implicación coñecida
contra a construción dun centro co-
mercial en Tameiga, quedou en nada?

Si, fixeron unha especie de demanda
colectiva contra practicamente todos
os que teñen unha posición pública
contraria ao centro comercial acu-
sándoos dunha serie de barbaridades
alucinantes. Afortunadamente a xustiza
puxo a quen denunciou no seu sitio,
e desestimou a denuncia

Como valoras a situación económica
do Concello?

Levamos dous anos consecutivos co
remanente negativo de tesourería.
Nos dous primeiros meses deste ano
aprobamos un recoñecemento ex-
traordinario de crédito para pagar
facturas de anos anteriores  en máis
dun millón e medio de €.

Aprobou a maioría absoluta do PP,
supoño?

Si claro, nós abstivémonos por res-
ponsabilidade porque entendemos
que os pequenos provedores deben
de cobrar, pero a xestión e nefasta.

Por exemplo na festa da Rosa 2.018
dun orzamento de 15.000€, acabáronse
gastando 40.000€.En moitas ocasións
os gastos innecesarios duplícanse e
ata triplícanse. Outro exemplo; por
que ten que pagar o Concello un au-
tobús do LAR que foi á inauguración
da primeira pedra do Celta?, Outro
caso máis de despilfarro, a rotonda
SOMOS MOS en Sanguiñeda, semella
que queremos parecernos a Abel Ca-
ballero, pero claro aquí non podemos
por millóns de luces...

Rematamos Gustavo, como vai a
saúde interna do BNG de Mos?

Eu creo que é un reflexo da saúde
global do Bloque; moi boa. A xente
percibe que somos unha organización
seria, honesta e coherente. Estamos
moi fortes, e algo que me ilusiona
substancialmente é que mozos e mozas
de Mos estanse achegando continua-
mente ao BNG.
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Opróximo 12 de Xullo haberá elec-
cións ao parlamento de Galicia.

As mulleres e homes deste país teremos
novamente a responsabilidade de de-
cidir que tipo de goberno queremos
na Xunta. E todo parece indicar que
só hai dúas alternativas realistas, desde
un punto de vista aritmético, para
poder conformar goberno: Ou ben que
a dereita manteña a súa maioría abso-
luta, ou ben que a suma das tres forzas
de esquerda que van obter representa-
ción parlamentar PSdG, BNG e GC
chegue ao número de votos necesarios
para que se poida conformar unha
maioría alternativa. Nós falamos cos
tres candidatos á presidencia da Xunta
que aspiran a poder conformar un
cambio político en Galicia e de seguido
ofrecémoslles as súas impresións ao
respecto deste proceso electoral. Porén,
tamén queremos expresar a nosa. Velaí
vai:

-Convocar eleccións en pleno estado
de alarma, cando a crise sanitaria aínda
non se superou e cando decenas de
persoas morren no estado cada día, e
centos de seres humanos seguen a con-
taxiarse é unha irresponsabilidade que
di moito, e todo malo, de quen as con-
voca. E si, di moito e malo do PPdG, e
tamén di moito e malo do PNV.

-A diferencia entre ter escrúpulos e
non telos está, neste caso, en que cando
chegou a pandemia, quen os ten, baixou
o pistón e se centrou no verdadeiramente
importante, e quen non os ten, nunca
deixou de facer campaña electoral, uti-
lizando de maneira sistemática a tele-
visión pública e os medios afíns. O
PPdG acode a estás eleccións nunha
situación de clara vantaxe , con relación
á oposición

-Todas e todos que se sintan con-
formes cun modelo de sociedade que
defenda os recortes nos servizos pú-
blicos esenciais, as privatizacións, a
lexitimidade de facer negocio cos ele-
mentos imprescindibles para a vida( a
sanidade, a educación o coidado das
persoas maiores, a enerxía a auga...)
teñen unha opción clarísima na que
confiar o PPdG, ou os seus homólogos
verdes e laranxas.

-Todos e todas os que se sintan
conformes cun modelo de sociedade
que sempre se opuxo, sempre sen ex-
cepción, aos avances sociais( ao di-
vorcio, á interrupción do embarazo,
ao matrimonio homosexual, aos de-
reitos das persoas LGTBI, ao combate
contra a violencia de xénero...)teñen
unha opción clarísima  na que confiar
o PPdG ou os seus homólogos verdes

e laranxas.
-Todas e todos os que consideren

que se pode arrasar a natureza para
construír centros comerciais que só
benefician a especuladores amparados
por políticos e políticas con poucos
escrúpulos, teñen unha opción clarísima
na que confiar, O PPdG ou os seus
homólogos verdes e laranxas

-Todas e todos os que se sintan
conformes con que os asuntos de Ga-
licia deben ser dirixidos desde Madrid
teñen unha opción clarísima na que
confiar o PPdG, ou os seus homólogos
verdes e laranxas

-Todas e todos aos que non lle im-
porte que desapareza o noso idioma,
teñen unha opción clarísima na que
confiar o PPdG ou os seus homólogos
verdes e laranxas

-Todos e todas as que aspiremos a
un modelo diferente, que fundamente
as relacións entre as persoas e co en-
torno na xustiza social, no pacifismo,
no feminismo, na cooperación, no
ecoloxismo, nunha fiscalidade pro-
gresiva e xusta, na defensa dun sector
público coa densidade suficiente para
non deixar que ninguén viva  por
baixo do limiar da dignidade, temos
tres opcións  con posibilidades de
obter representación no parlamento,

representadas polas tres persoas en-
trevistadas, onde elixir

-Todas e todos os que consideremos
que todos os pobos do mundo, incluído
o pobo galego, temos dereito a esco-
llermos o noso propio camiño, temos
menos ca tres opcións, pero algunha
tamén temos

-A dereita vai tentar transmitir a
idea de que o partido xa o teñen
gañado, de que a maioría absoluta do
PP está de novo garantida, co gaio de
tratar de desmobilizar ao electorado
crítico, pero non é así. O partido está
aínda por xogarse, e calquera cousa
pode pasar. De feito se nos fixamos
no resultado das eleccións estatais de
Novembro do ano pasado, a suma de
votos de PP+VOX+C,S é 648.446,
mentres que a suma de votos do
P S O E + B N G + U N I D A S
PODEMOS(Galicia en Común) é de
766.070.Se ti formaches parte desas
766.070 persoas que entendes que un
modelo de sociedade se debe construír
baseado na xustiza, e non no negocio,
na cooperación e non na competición,
no diálogo e non no odio, vota por fa-
vor, non te quedes na casa . Vota polo
PSdG, polo BNG ou por Galicia en
Común pero vota, é máis urxente que
nunca.

ELECCIÓNS GALEGAS O 12 DE XULLO
A NOVA PENEIRA POLO CAMBIO
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Estou Falando co próximo presidente
da Xunta?

Neste momento , a miña  prioridade é
a loita contra a crise sanitaria e social,
que desprazou a cuestión electoral do
primeiro plano da nosa axenda. Cando
adiamos as eleccións de abril, os partidos
en Galicia chegamos a un acordo para
que, cando a situación sanitaria o per-
mitise, buscar o mellor momento para
volver convocar as eleccións.

Porén, a sensación que transmite o
presidente da Xunta é que el non
está nesa chave. O seu modus ope-
randi estas semanas non distaba
moito do ton de precampaña, e  todo

parece indicar que vai convocar as
eleccións de maneira inminente, fá-
lase do mes de Xullo

Efectivamente, dá a impresión de que
Feijoo é o único galego que está máis
preocupado das eleccións que da loita
contra a pandemia vírica. Nestes dous
meses de estado de alarma compareceu
26 veces  en rolda de prensa retransmi-
tidas pola TVG, e só en dúas no parla-
mento

Xa, pero se nos situamos na hipótese
que semella máis verosímil e temos
eleccións en Xullo?

Nós chegamos a un acordo moi im-
portante, que posibilitou adiar as elec-

“AO MARXE DE CALQUERA CITA ELECTORAL O PSDG TEN MOI
CLARA A SÚA APOSTA:MÁIS ESTADO DE BENESTAR, MÁIS
SANIDADE PÚBLICA, E UNHA POLÍTICA DE RECONSTRUCIÓN
DE GALICIA PARA IMPULSAR A POSICIÓN DE TODAS E CADA
UNHA DAS PERSOAS”

GONZALO CABALLERO, SX DO PSDG

Gonzalo Caballero é o Secretario Xeral do PSdG, e o candidato á presidencia da
Xunta por ese partido. Mantivemos unha longa conversa con el sobre a situación
sanitaria e social,  e sobre as inminentes eleccións autonómicas. Velaí vai o que deu
de si

"EN PUXEIROS"
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cións, e que permitiu centrar a acción
política, no que debe estar centrada
nestes momentos, que é a loita contra a
crise sanitaria e as consecuencias que
dela se derivan. Se Feijoo quere rachar
ese acordo de maneira unilateral terá
que dar á sociedade galega as explica-
cións oportunas. Desde logo que nós
somos unha organización seria, cunha
longa e acreditada tradición democrática,
e que concorreremos ás eleccións cando
se convoquen e coa vontade firme de
obter o respaldo maioritario da sociedade
galega.

E ti cando crees que se deberan
convocar?

Cando os criterios científicos o acon-
sellen. Ningún estudo epidemiolóxico
di que habería menos risco en xullo ca
en setembro, pero semella que Feijoo
está moi preocupado polo resultado
dos comicios e procura buscar unha
data na que el pense que lle poida ir
mellor. O que parece evidente é que
cantas máis semanas pasen sen rebrotes
o ambiente será cada vez máis normal.

Ese acordo que mencionabas foi
respectado polo actual presidente
no que se refire ás relacións cos
grupos de oposición?

Foi un acordo excepcional, que permitiu
a Feijoo seguir sendo presidente nun
escenario aestatutario e aconstitucional
. A partires de aí Feijoo escapou do
parlamento, e efectivamente atopámonos
certos tics autoritarios de Feijoo.

Falemos da crise sanitaria: Valora

a xestión do goberno do estado  nos
seguintes eidos:
No eido sanitario:?

As competencias sanitarias  están trans-
feridas ás comunidades autónomas.
Neste tempo de estado de alarma, o
goberno decretou o mando único, que
permitiu coordinar a resposta á emer-
xencia sanitaria, dunha forma razoa-
ble.

No eido económico?
A diferenza doutras crises xestionadas
pola dereita , o goberno xerou un escudo
protector para os segmentos de poboa-
ción que máis o precisan. En Galicia
máis de 200.000 traballadoras e traba-
lladores atoparon protección nos
ERTES.58.000 autónomos de Galicia,
por primeira vez na historia tiveron
unha prestación extraordinaria para
axudalos a resistir a crise .Facilitouse
que un volume maior de traballadoras
e traballadores puidesen acceder aos
subsidios de desemprego, e aumentá-
ronse os fondos para políticas sociais
das comunidades autónomas. O com-
promiso deste goberno coa protección
das persoas, creo que non se pode cues-
tionar.

No eido das liberdades públicas?
Percibes algún  perigo de regre-
sión?

Ben , eu creo que o estado de alarma
foi fundamental no combate contra  a
pandemia. A súa finalidade non foi en
absoluto restrinxir ningún tipo de li-
berdade, senón para coidar da saúde

pública. É que é de sentido común,
canto menor sexa o contacto social,
menos posibilidades terá un infectado
de contaxiar aos demais. O  que ten
graza é a demagoxia coa que os que
sempre foron inimigos das liberdades,
a dereita, ou como pouco chegaron
tarde , falan de restrición de liberdades.
Non hai ningún perigo, cando volvamos
á normalidade, todas as liberdades serán
restituídas plenamente.

Que é a “nova normalidade” da que
fala Pedro Sánchez?

Refírese ás novas formas de relación
social, con distancias e todo tipo de
precaucións hixiénico sanitarias que
deberemos manter e que son distintas
ás que normalmente mantiñamos antes
da aparición da pandemia

Ten o goberno de España algunha
intención de limitar o ámbito com-
petencial das comunidades autóno-
mas?

Non, claro que non. De forma excep-
cional e extraordinaria durante esta
crise o estado de alarma limitou certas
competencias, eu creo que foi algo ne-
cesario nesta situación, pero a medida
que poidamos ir volvendo á normali-
dade, o noso compromiso co estado
das autonomía é absoluto.

A oposición do PP ao goberno do
estado é tan brutal como parece?

O comportamento da dereita española
é enormemente irresponsable nesta
crise. Están nunha estratexia de com-
petición polo electorado da ultrade-

reita. Algo que ao meu xuízo os afasta
do sentir maioritario da cidadanía.
Non achegan ningunha solución, e
só crean problemas. Probablemente
hai sectores reaccionarios que non
asumiron o resultado electoral do
2.019 e aproveitan a situación sanitaria
para tratar de chegar ao goberno. En
calquera caso eu creo que  esa maneira
de facer política é errada e que non
lles vai levar a nada.

A actitude construtiva e leal que os
socialistas reclamades á dereita es-
pañola, podes afirmar que a manti-
veches ti co goberno da Xunta?

Eu creo que en Galicia  a oposición
mantivo un comportamento moi leal,
desde o primeiro momento, en que
permitimos que Feijoo seguise como
presidente do goberno despois do 5 de
abril e tendémoslle a man en todas as
decisións importantes. Feijoo preferiu
unha estratexia personalista, seguindo
as liñas de confrontación que adoptou
Casado, sen atender as  súas compe-
tencias, nas que hai verdadeiros pro-
blemas.

Que pasa no interior das residencias
de maiores, en Galicia?

A día de hoxe os dous focos principais
de contaxio están nas residencias de
maiores e nos profesionais sanitarios.
As dúas competencias da Xunta de
Galicia. Feijoo tivo o descaro de dicir
en sede parlamentar que el se antici-
para á chegada do virus, e eu pre-
gúntolle; por que entón non illou as
residencias de maiores onde faleceron
gran cantidade das persoas que per-
deron a vida polo coronavirus en Ga-
licia?, por que non interveu residencias
nas que houbo contaxios masivos?.
Canto máis di que se anticipou, máis
responsable se fai do desastre de xes-
tión.
Por desgraza optaron por un modelo
privatizador das residencias, nas que
non había controis, e carecía dun sistema
de punición cando as inspeccións podían
detectar algún problema nas residencias
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privadas. A maiores a opacidade infor-
mativa é significativa, aínda  a día de
hoxe nin coñecemos polo miúdo os
datos precisos do que aconteceu nas re-
sidencias.

O  que ti cualificas como desastre
de xestión no que se refire ás resi-
dencias de maiores, esténdese á po-
lítica sanitaria global da Xunta?

Durante 11 anos de goberno o PP re-
cortou os orzamentos da sanidade pú-
blica, recortou a atención primaria, o
propio conselleiro de sanidade chegou
a dicir que as camas eran moi importantes
nos hoteis pero non nos hospitais. E
toda a política sanitaria da Xunta fixo
que chegásemos a esta crise cun sistema
sanitario moito máis debilitado. Incluso,
os profesionais sanitarios chegaron a
carecer de equipos de protección sufi-
cientes e adecuados. Nós pedímoslle
ao presidente que contratase a todo o
persoal sanitario dispoñible de forma
estable, e el negouse a facelo. Pedímoslle
que apostase claramente por intervir
todas as residencias de maiores e tamén
se negou a facelo.

Viches a entrevista que lle fixeron a
Marcial Dorado?

Si.
E como a valoras?

Ben, Feijoo mantivo unha relación
cun dos capos do narcotráfico máis
importantes de Europa, entre 1.994 e
o 2.000 ou 2.001, cando xa pasara a
operación Nécora, cando xa existía o

masivo movemento das nais que loi-
taban contra o narcotráfico, e cando
todo o mundo sabía ao que se dedicaba
ese señor. Feijoo mentiu cando dixo
que mantivera unha relación con el
sen saber quen era Marcial Dorado,
porque no propio programa de Evole
amósase como ata o ano 94 nun dos
xornais de maior difusión de Galicia,
ata en 66 ocasións, se reflectira a rela-
ción de Marcial Dorado co narcotráfico
e co contrabando de tabaco.
Feijoo débelle unha explicación veraz
a este país, porque nunha sociedade de-
mocrática non se permitiría que un pre-
sidente dun goberno mentise sobre unha
relación que tivo cun capo do narcotráfico
que tiña 70 millóns de € en contas en
distintos paraísos fiscais.

Dous sectores que quedan especial-
mente tocados por mor desta crise
son o sector cultural e o turístico.
Que propostas ten o PSdG para axu-
dalos?

A Xunta fala dun plan de reactivación
único para ambos sectores. E nós
pensamos que sería máis oportuno
facer un plan propio para cada un. É
necesario establecer un diálogo fe-
cundo cos representantes de cada sec-
tor , e mobilizar todos os recursos
posibles da Xunta. Nós apostamos
por un gran acordo en chave de país,
que no ámbito temporal 2.020-2.021
mobilice arredor de 2.500 millóns de
€ de fondos públicos.

Esta mesma semana reuninme cos or-
ganizadores de distintos festivais de ci-
nema, e eles séntense abandonados polo
modelo cultural da Xunta,.
No que se refire ao sector do turismo,
A Xunta xa debera ter deseñado un
plan de axudas directas para autónomos
e hostaleiros como se fixo noutras co-
munidades, pero lamentablemente Fei-
joo decidiu nin mobilizar fondos nin
darlles respaldo. Atender a ambos sec-
tores é unha liña de acción prioritaria
para nós.

Sexa en xullo sexa en setembro ou
cando sexan, a non ser que exista
unha situación de rebrote vírica ,
pronto teremos eleccións. Por que
debería, a sociedade galega, confiar
no proxecto que vas encabezar ti?

Nós creemos nun proxecto de país cun
modelo de sanidade pública con máis
profesionais, con contratos estables, con
máis recursos, cunha aposta decidida
pola atención primaria, e en paralelo
facer un gran proxecto de reconstrución
de Galicia cunha liña económica moi
potente que permita apoiar ás empresas,
aos autónomos e aos traballadores. En
definitiva, porque me comprometo a
realizar unha reconstrución que que
acompañe á cidadanía e que manteña
en Galicia un importante escudo de
protección social. Ao marxe de calquera
cita electoral o PSGG ten moi clara a
súa aposta: máis estado de benestar,
máis sanidade pública universal e gratuíta,

e unha política adecuada de reconstrución
para impulsar a posición da cidadanía
despois da crise.

Rematamos Gonzalo, en febreiro do
ano próximo teremos a IV edición
da nosa gala, agardo que nos poidas
acompañar?

Ben, malia que falta moito tempo, desde
logo que se podo alí estarei.

BAR JONATHAN, EN BUDIÑO



A primeira, a máis importante; darche
os parabéns, Ana, polo recente nace-
mento da túa filla. E voulle desexar, o
mesmo que lle desexo eu á miña; que
teña unha vida longa e feliz, e que
poida vivir nun país, o país galego,
que lle ofreza oportunidades suficientes
para que poida desenvolver, se ela así
o quere, un proxecto de vida persoal
onde naceu.

Quero agradecerche os parabéns, a che-
gada de Icía está sendo un momento
marabilloso aínda que sexa nestas cir-
cunstancias tan estrañas que nos impiden
compartir esa alegría coas amizades e
coa familia, pero tamén nos permitiu
vivir con máis intensidade estes primeiros
pasos da súa vida.

E quero aproveitar que comecei falando

da túa nena, para preguntarche por
un tema que a min me sensibiliza e
preocupa de maneira superlativa, que
é a supervivencia do idioma nas xera-
cións máis novas. A miña filla ten 14
anos, ata que comezou na escola non
tiña problema en que se comunicara
en galego comigo, ou cos que lle falaban
no noso idioma, pero desde que entrou
no colexio foi abandonando o seu uso,
aos poucos, de maneira que agora re-
sulta imposible que o empregue. A po-
lítica lingüística da Xunta pon en perigo
de desaparición a un idioma milenario
como o noso?

É evidente que a política lingüística
da Xunta está poñendo en perigo ao
futuro do galego, pero non é unha opi-
nión persoal é o que advirten todos
expertos e todos os informes e até  o
Consello da Cultura ou a RAG alertan
que o decreto lingüístico do Goberno
de Feijóo está poñendo en risco a trans-
misión xeracional do noso idioma e
temos a obriga de preservar este ben
tan valioso, que nos da unha singulari-
dade no mundo. Se temos o apoio ne-
cesario, o compromiso do BNG é cam-
biar esa política e garantir mil prima-
veras máis para o galego.

Explícanos as razóns do voto favorable
do BNG no congreso español ás pri-
meiras prorrogas do estado de alarma

e o cambio de postura á  abstención,
na que se votou o 6 de maio?

Fomos a primeira forza en pedir o apra-
zamento das eleccións porque ante a
pandemia o prioritario era salvar vidas
e, nese sentido, o estado de alarma foi e
sigue a ser un instrumento útil, de aí o
noso apoio. Pero tamén é certo que
desde o principio tivemos unha posición
crítica por como se estaba executando
ese mecanismo, pola centralización que
aparellaba, pola falta de diálogo e polas
decisións erradas desde o punto de vista
económico. A abstención é un voto res-
ponsable porque seguimos favorecendo
que se conte co mecanismo do estado
de alarma para combater a pandemia
pero ao mesmo tempo tamén expresamos
a nosa crítica polo que non se está fa-
cendo ben. E desde logo, entendemos
que a desescalada debe levarse adiante
desde as comunidades autónomas en

función da realidade de cada territorio,
e en Galiza ter un plan consensuado.
Lamentablemente isto non está sendo
así por parte dun presidente da Xunta
que reclama en Madrid un diálogo e
unha cooperación que non practica no
país.

-Valora a xestión do goberno do estado
en relación coa situación sanitaria nos
catro eixos seguintes:
-No eido sanitario?

Centralizar a xestión sanitaria foi un
erro do Goberno central porque o Estado
non ten competencias en sanidade e
polo tanto non ten capacidade de xestión
nesta materia, quen mellor coñece o
sistema sanitario son as comunidades
autónomas que teñen esa competencia
transferida. 
Goberno do Estado e Xunta foron in-
capaces de garantir a protección do per-
soal sanitario que loitou contra o coro-
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“O BNG TEN UN PROXECTO CAPAZ DE MELLORAR A
VIDA DAS PERSOAS, COMO ASÍ O DEMOSTRAMOS NOS
DISTINTOS CONCELLOS NOS QUE GOBERNAMOS”

ANA PONTÓN, CANDIDATA DO BNG Á PRESIDENCIA DA XUNTA

Unha vez máis, Ana Pontón, tivo a amabilidade de achegarse ás nosas páxinas para
darnos a coñecer a visión do BNG sobre  a situación sanitaria e social de Galicia, así
como as expectativas do Bloque nas inminentes eleccións autonómicas, nas que
todo apunta que os nacionalistas obterán un excelente resultado.



navirus en moitos casos en circunstancias
que non son de recibo e por iso temos
un nivel de contaxios tan alto. Esta
pandemia tamén puxo de manifesto que
a privatización da sanidade e os recortes
son un problema, por iso vemos como
a Xunta para cumprir os rateos sanitarios
que permitían iniciar a desescalada,
como por exemplo o número de camas,
tivo que sumar camas inexistentes en
hospitais de campaña que se montarían
en recintos feirais ou en polideportivos.
Se Feijóo non tivese recortado 900
camas nestes dez anos non sería nece-
sario.
Polo tanto, hai que reforzar a sanidade
pública, revertendo recortes e privati-
zacións do PP.

No eido económico?
As medidas son insuficientes e habería
que ser máis ambicioso en termos de
protección social poñendo en marcha
un plan de rescate da economía real,
obrigar á banca a devolver os miles de
millóns de euros do rescate e máis am-
bición nas medidas de protección so-
cial.

-No eido das liberdades públicas? O
BNG albisca algún perigo de regresión
neste terreo?

Reducir a mobilidade era inevitable en
aras de atallar a expansión letal do virus,
pero outras medidas son cuestionables,
como o exercito patrullando as rúas ou
que se aplique a Lei mordaza.   A pro-
tección da saúde ten que ser compatible
coas liberdades públicas fundamentais

-No eido  competencial? O BNG con-
sidera algún perigo de recentraliza-
ción?

O BNG ten unha gran preocupación
con este asunto, máxime tras ver como
o presidente do Estado fala de querer
lexislar a cogobernanza, que significa
isto? Espero que non se traduza nunha
centralización da sanidade ou da edu-
cación, porque unha das cuestións que
quedaron claras nesta crise foi a ineficacia
da centralización da xestión, e o Bloque
vai estar sempre en contra de perder
capacidade de decisión. Por contra, pen-
samos que somos un pobo que debe to-
mar as súa decisións e que a política
hai que adaptala á realidade de cada
país, pois non se pode lexislar como se
todo fose o quilómetro cero de Madrid.
Iría en contra da recuperación económica
e do benestar e progreso de Galiza.

-Como interpretas o pacto do PSOE
con C,S para aprobar esta última pró-
rroga?

Preocupación polo feito de que o Go-
berno de PSOE-Podemos busque apoio
a súa actuación nunha das patas da de-
reita, do trifachito de Colón, porque
implicaría un deriva neoliberal e cen-
tralista o que sería unha mala nova. Se
se vai por aí a crise a van pagar os de
sempre. Imos traballar para que  haxa
un goberno que cumpra con Galiza
porque se o pacto de investidura ao
que chegamos co PSOE era necesario
antes do COVID19, agora é impres-
cindible.

-O BNG tivo un papel moi importante
na investidura de Pedro Sánchez, asi-
nando un acordo con contido moi re-
levante para Galicia. Malia que agora
esteamos na situación na que estamos
entendo que estaredes vixiantes para
esixir que se cumpra en todos os seus
termos?

Son acordos máis necesarios que nunca
e imos traballar para que se desenvolvan
canto antes e na súa integridade.

-Como debería organizarse a desesca-
lada en Galicia para o BNG?

O lóxico sería un gran acordo de país
entre os axentes económicos, comuni-
dade científica e os partidos políticos
para facer unha desescalda en clave ga-
lega. Resulta preocupante ver a Feijóo
actuando como se a desescalda fose
unha competición, pero o desconfina-
mento non é un sprint senón unha
carreira de fondo na que, o importante
para chegar á meta e recuperar a nor-
malidade canto antes é que non haxa
pasos atrás. Pedimos precaución porque
é unha fase moi delicada e fráxil que
esixe máxima responsabilidade.

-Cales Serían as medidas económicas
para a protección dos segmentos máis
afectados, e  para a reactivación da
actividade económica que se deberan
tomar no noso país?

O Goberno de Feijóo non estivo á altura
e utilizou o mando único como arma
arreboladiza, optando pola confrontación
e por tirar balóns fora, cando era máis
necesario ca nunca cooperación. Teño

a certeza de que todas as forzas políticas
suspendemos a campaña excepto Feijóo
que utilizou esta pandemia para seguir
coa súa campaña e non é admisible en
termos éticos nin políticos pensar que
pode sacar tallada da pandemia é deixa
un retrato terrible do actual xefe do
Executivo.

-Como valoras a actuación do goberno
galego nestes meses en relación coa
crise sanitaria?

O Goberno do PP en Galiza foi incapaz
de poñerse a fronte da crise sanitaria,
por contra optou por situarse comoda-
mente no centralismo para meterlle a
culpa de todos os erros a Madrid. É
certo que o Executivo central cometeu
moitos erros, pero ante iso Feijóo que-
douse de brazos cruzados e non fixo os
seus deberes no ámbito sanitario, non
está sendo capaz de poñer en marcha
medidas de protección da saúde como
o reparto masivo e gratuíto de máscaras
entre toda a poboación; e non estivo á
altura desde o punto de vista económico.
Por exemplo, no caso dos 210.000 tra-
balladores e traballadoras autónomas
non reciben ningunha axuda directa da
Xunta que si teñen en Euskadi, Cataluña
e Valencia. 
Feijóo mantivo unha actitude de campaña
electoral usando con descaro os medios
públicos dun xeito partidista sen im-
portarlle estar no medio dunha pande-
mia.

-Que pasa no interior das residencias
de anciáns e anciás de Galicia?
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Moi preocupante, é o gran drama desta
crise cunha xestión nefasta por parte da
Xunta, pensemos que o 46% das vítimas
mortais foron nas residencias da terceira
idade, é dicir, que un colectivo de 20.000
usuarios e usuarias das residencias so-
portaron case a metade dos falecementos.
Tamén se puxo de manifesto as terribles
consecuencias dun modelo privatizado
do coidado das persoas maiores, -das
223 residencias só 24 son de xestión
pública-, as consecuencias tremendas
de converter en negocio o dereito a
unha vellez digna. Hai que modificar
de raíz o actual modelo de residencia
da terceira idade e camiñar cara un mo-
delo de xestión pública onde se prive o
dereito das persoas maiores.

-Os recortes en servizos públicos esen-
ciais levan a situacións tan delirantes
como por exemplo, por falarmos da
nosa área de influencia, a pedir que o
exército constrúa hospitais de campaña
e ter o hospital Cies e o hospital Rebu-
llón pechados?

Si, son os recortes do PP en sanidade os
que nos levan a ter que pensar en hos-
pitais de campaña cando xurde unha
crise sanitaria. E temos tamén unha
atención primaria que se quedou no
chasis cos recortes do Goberno de Feijóo
e que agora se pretende sexa a punta de

lanza na loita contra o coronavirus, por
iso desde o BNG propoñemos un plan
de reforzo para a atención primaria do-
tado con 200 millóns de euros. Non
podemos ter confinada á sanidade pública
e ao BNG preocúpanlle as listas de es-
pera, as operacións pendentes, as citas
aprazadas.

-Hai un par de días  EL PAIS publicaba
que “A XUNTA tramitaba en pleno
estado de alarma proxectos polémicos
polo seu impacto ambiental”. Que sabe
o BNG ao respecto desta información?

Vemos de novo como a Xunta actúa
con opacidade e xusto nun momento
no que a crise nos di que hai que
preservar a biodiversidade e loitar contra
o cambio climático, porque unha das
cuestións que permite a expansión da
pandemia é a perda da biodiversidade e
a contaminación. Desde o BNG imos
traballar para que o país avance na pre-
servación do medio ambiente e para
que a economía tamén pivote sobre ese
elemento de conservación do planeta
para as xeracións futuras.

-E seguindo co impacto ambiental
quero preguntarche polo proxecto do
Celta e do PP de Mos, nos montes
dese concello. Como está ese tema ao
teu xuízo?

Desde o BNG consideramos que ese

proxecto é un despropósito e temos
claro que hai que paralizalo.

-Cando prevés que poidan ser as elec-
cións galegas?, e cando cree o BNG
que deberan celebrarse?

Non deberían celebrarse até que se le-
vante o estado de alarma e haxa garantías
democráticas e sanitarias porque o pri-
meiro é a saúde. Esa é a nosa posición
aínda que todo apunta a que, unha vez
máis, a data electoral en Galiza a vai
fixar o lendakari Urkullu e que Feijóo
se limitará a ir a rebufo convocándonos
ás urnas en xullo. É unha temeridade
convocar eleccións en estado de alarma
sen coñecer como vai evolucionar a
pandemia na desescalada, un risco para
saúde e podemos botar por terra todo o
esforzo realizado até agora.

-Que expectativas razoadas de resul-
tados esperas obter?

O BNG é unha forza política á alza e o
cambio político en clave de país é im-
prescindible porque os que deterioraron
a sanidade pública, os que foron inca-
paces de garantir o impulso económico,
os que deterioraron a investigación e os
servizos públicos non poden ser os que
leven adiante a construción da Galiza
do futuro e estou convencida de que as
eleccións van traer un cambio de go-
berno.

-Se eu fora un veciño de calquera
das comarcas do interior de Ponte-
vedra nas que se distribúe A Nova
Peneira, que non tivese aínda deci-
dido o meu voto, por que debera vo-
tar ao BNG?

Porque o BNG ten un proxecto capaz
de mellorar a vida das persoas, como
así o demostramos alí onde gobernamos,
e no caso dos concellos que me citas
teñen exemplos ben cerca nos que poden
comprobar como o Bloque ten capaci-
dade para transformar en positivo a
favor da xente. É  o caso da cidade de
Pontevedra, pero tamén noutros concellos
como Tomiño, Poio, As Neves, Pon-
teareas ou Barro, entre outros nos que
se produce un avance que beneficia ao
conxunto da veciñanza, aportando di-
namismo económico, social, cultural,
desde un urbanismos sostible e pensado
para as persoas.

-E por último Ana, fágome cargo de
que agora sodes 1 máis na túa fami-
lia e que o tes máis difícil, pero que
saibas que o 6 de febreiro do ano
próximo teremos a IV edición da
nosa gala bienal e, se queres e podes,
estariamos encantados de que nos
volveras a acompañar.

Farei o posible para estar nesa cita e
moitas grazas polo convite.
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- Cóntanos de maneira sintética o máis
relevante  da túa historia persoal. De
onde es ti, e cal foi a túa andaina ata
chegar a ser o candidato á Xunta ,de
Galicia en Común?

Eu nacín en Madrid, pero crecín en A
Coruña. Desde a mocidade estiven vin-
culado ao activismo social e coa defensa
dos dereitos civís,  o medio ambiente e
a xustiza social. Participei nos move-
mentos que deron orixe ás mareas mu-
nicipalistas, e a principios do ano 2014
asinei o manifesto Mover Ficha, que
desembocou na fundación de Podemos.
Desde aí, contribuín á estruturación do
espazo político que deu lugar a Galicia
en Común.

- Para quen non o coñeza, explícanos
que é Galicia en Común?

Galicia en Común é a ferramenta política
dese espazo sociopolítico que reclama
en Galicia a reformulación do sistema
para crear unha sociedade máis xusta,
igualitaria e solidaria.

- Ti malia seres SX de Podemos Ga-
licia es deputado en Madrid . Que
lle dirías a quen considere que non
tes conexión suficiente coas proble-
máticas específicas da realidade ga-
lega?

Non hai incompatibilidade ningunha
entre ser deputado e ter coñecemento
dos problemas concretos e reais de Ga-
licia. Todos os deputados e deputadas
galegas no Congreso  sono por unha
provincia concreta. Ao contrario, coñecer
a problemática específica da realidade
galega é o que me permite levar ao
Congreso propostas de solucións con-
cretas a eses problemas.

- En calquera escenario posible no
que vos sitúe o resultado das eleccións
galegas, vas ser deputado autonó-
mico?

Por suposto. Si.
- Se a aritmética parlamentaria fai
que Feijoo perda a maioría absoluta,
todo indica que a conformación dun-
ha maioría alternativa só poderá re-
sultar dun pacto a tres de GC co
BNG e co PSdG. Se nos situamos
nesa hipótese a vontade de pacto de
GC é inequívoca?

Galicia en Común-Anova Mareas é
unha coalición de partidos e mareas
que nace precisamente desa vontade de
acordo. A nosa intención é que o noso

proxecto político acade o apoio maiori-
tario da sociedade galega. Pero a vontade
de pacto e de acordo coas forzas pro-
gresistas é, como ti dis, inequívoca

- Cando pensas que poidan ser as
eleccións galegas e cando consideras
que deberan ser?

As eleccións galegas só deberían cele-
brarse cando existiran garantías sanitarias
de que non van contribuír a un rebrote
da epidemia, e a cando existiran garantías
de que tanto a campaña electoral como
as votacións e os recontos se poden
efectuar en condicións de normalidade
democrática. Por desgracia,  vanse ce-
lebrar cando lle convén ao interese par-
tidista de Alberto Núñez Feijóo.

- Cales son as propostas concretas
de Galicia en Común para combater

as problemáticas máis importantes
que padece a Galicia Rural; o des-
poboamento  e a falta de recursos e
servizos para poder desenvolver un
proxecto vital?

Por suposto que forman parte do mesmo
problema e dunha mesma raíz: a posi-
bilidade de vivir vidas dignas e de cali-
dade no rural Se queremos un rural
vivo, un rural no que as nosas mozas e
mozas queiran e poidan desenvolver as
súas vidas temos que garantir a igualdade
de oportunidades. E iso pasa en primeiro
lugar por falar de equidade nos servizos,
nomeadamente en sanidade e mobilidade,
onde arrastramos décadas de abandono
e de desleixo. Temos recente o exemplo
do que aconteceu en Verín ou o que
ven acontecendo co Plan de Transporte

“ALGUÉN PODE LEMBRAR UNHA SOA MEDIDA DE
FEIJOO QUE CONTRIBUIRA A CREAR EMPREGO?”

ANTÓN GÓMEZ REINO, SX DE PODEMOS GALICIA E CANDIDATO Á PRESIDENCIA DA XUNTA POLA COALICIÓN GALICIA EN COMÚN

Antón é SX de Podemos Galicia,
deputado en Madrid e candidato á
presidencia da Xunta por Galicia en
Común. Por vez primeira, achégase ás
nosas páxinas. Velaí vai o que deu de si
a nosa conversa:

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

"Comida caseira,
saudable, vexetariana e
para levar"
É O MOMENTO DE TECER UNHA REDE
DE FRATERNIDADE.NÓS CO COMERCIO
DE PROXIMIDADE.NÓS COA NOSA

VECIÑANZA.APÚNTASTE?”



para Galicia. Abonda xa dunha Galicia
a dúas velocidades, dunha cidadanía de
primeira e de segunda.
Cando se fala da Galicia rural e enve-
llecida desde a Xunta de Galicia se
veñen facendo propostas mais vinculadas
á natalidade que a dotar de servizos ne-
cesarios e dignos as zonas rurais. O ob-
xectivo para abordar a situación destas
zonas ten que vir da man de que as per-
soas valoren a calidade de vida que
nelas se debe ofrecer e ten que ser así
para persoas de todas as idades, non se
pode vender a estratexia de facer atractiva
a vida no rural de perfiles moi concretos
de mocidade emprendedora ou vinculada
ao sector primario sen que, asemade,
non haxa oportunidades e unha vida
digna para as persoas maiores, para os
nenos e as nenas e mozos e mozas ou
para outras persoas que se dedican a
outros sectores produtivos.
Polo tanto temos que falar de creación
de  emprego, de abrir oportunidades
económicas no rural. Neste sentido é
fundamental facer unha aposta decidida
polas nosas potencialidades. A protección
do medio ambiente e do territorio, a
defensa do noso patrimonio histórico e
cultural, a aposta polos nosos recursos
naturais como a paisaxe, a auga e o
vento, como forma de buscar novas
vías para a xeración de riqueza e corrixir
as desigualdades territoriais.
E por suposto, a formación, a investi-
gación e o asesoramento públicos son
imprescindibles para o desenvolvemento
de sectores esenciais como o agrario e
o forestal. Precisamos un cambio de
modelo produtivo das explotacións gan-
deiras, o recoñecemento e profesiona-
lización das actividades realizadas polas
mulleres e a incorporación de mozas e
mozos á actividade agroforestal. Do
contrario, o empobrecemento da Galicia
interior será inevitable.
O sector dos coidados é un dos xeradores
tamén de emprego e de calidade de
vida para un territorio como o noso, fa-
lamos de coidados cando falamos de
poñer en valor o noso medio e á nosa
xente, poder educar ás nosas crianzas
na zona, atender ás nosas maiores, ter
recursos comunitarios que axuden ás
persoas a conciliar e a desfrutar de

ofertas culturais e de ocio fronte aos
modelos centralizadores urbanos, re-
cursos sanitarios de calidade e artellados
para dar servizos a todo o territorio sen
discriminar a niguén co modelo baseado
nos criterios meramente económicos.
Precisanse recursos de calidade e de
proximidade, pensados cunha visión de
país en rede para non deixar a ninguén
atrás nin lonxe.
En canto a medidas concretas, temos
un programa moi completo e moi tra-
ballado no ámbito do rural. É difícil
sintetizar pero tentarei trasladar algunhas
medidas concretas centradas neste as-
pecto: como facer que o noso rural sexa
un lugar atractivo para que mozas e
mozos poidan quedar e incluso trasla-
darse a vivir no rural.
Cómpre reorientar os fondos europeos
e destinalos a fomentar unha nova
política social, agraria e rural, centrán-
donos nas persoas como motores de
cambio, estimulando e apoiando novas
iniciativas baseadas na sustentabilidade
social, económica e ambiental no mundo
rural. Achegar novos servizos vinculados
a estes sectores, favorecelos con pro-
gramas integrais e dotados tamén de
investimentos tecnolóxicos e de inves-
tigación.
Todo isto sumado a unha aposta pola
mobilidade, como a gratuidade da AP9

entre Vigo e Redondela que
debera terse liberado hai
moitos anos, e a súa recu-
peración para o público, é
unha cuestión de xustiza, e
asemade beneficioso para
o desenvolvemento social
e económico da comarca, e
debe ser executado canto
antes, esa é a nosa posición
dentro do Goberno do Es-
tado, que é onde residen de
maneira anómala, baixo o
noso punto de vista, as com-

petencias da que é a principal vía de
comunicación galega, e polo tanto, fun-
damental para o noso desenvolvemento
como país.

- Os datos do IGE(instituto galego
de estatística) sobre a saúde do
idioma galego son moi preocupantes.
Cal é a túa posición sobre a política
lingüística da Xunta?, e cal é a túa
opinión sobre  a que se debera de-
senvolver?

Son moi preocupantes os do IGE e
sono todos. Informes da Unión Europea,
ou mesmo a propia Academia galega
sinala directamente á escola como un
axente desgaleguizador. Para nós todos
os datos que alertan, ano tras ano, da
perda de falantes, sobre todo nas faixas
máis novas de idade son o resultado
claro da nefasta política lingüística de
Feijóo. Neste senso a nosa proposta é
unha emenda á totalidade, comezando,
de forma urxente pola derrogación in-
mediata do decretazo contra o galego.
Unha norma que alertamos dende o
primeiro momento que ía danar direc-
tamente a saúde do noso idioma. Dende
Galicia en Común queremos volver á
senda do consenso lingüístico que fíxate,
fomos quen de acadar ata co goberno
Fraga no marco do plan de Normaliza-
ción da Lingua Galega (PXNLG) de
2004. Toca volver a un novo consenso
lingüístico que abandone a senda equi-
vocada do plurilingüismo que se veu
aplicando nestes últimos anos e facer
da escola un verdadeiro axente de pro-
moción do noso idioma. A defensa da
lingua ten que ser unha prioridade, en
canto parte do que somos e en canto á
necesidade de garantir un dereito fun-
damental como é o de vivir na lingua
propia, por iso  pensamos que política
linguïstica deberá ter un rango funda-
mental na composición do executivo.
Velaremos pola galeguización da ad-
ministración, a promoción nos medios

de comunicación, reforzaremos a pro-
dución de contidos educativos e cientí-
ficos no noso idioma. E , ao mesmo
tempo, traballaremos para desenvolve-
mento normativo da Lei Paz Andrade,
que semella esquecida nun caixón. Isto
é, favoreceremos os vínculos da nosa
lingua co mundo da lusofonía con me-
didas como a introdución do ensino da
lingua portuguesa en todos os niveis
educativos.

-  Cada vez que collo a AP9 entre
Redondela e Vigo, paréceme unha
enorme inxustiza pagar os 0,95€ desa
peaxe. Para cando a gratuidade?

A gratuidade da AP9 entre Vigo e Re-
dondela debera terse liberado hai moitos
anos, é unha cuestión de xustiza, pero
ademáis é beneficioso para o desenvol-
vemento social e económico da comarca,
e debe ser executada canto antes, esa é
a nosa posición dentro do Goberno do
Estado, que é onde residen de maneira
anómala, baixo o noso punto de vista,
as competencias da que é a principal
vía de comunicación galega, e polo
tanto, fundamental para o noso desen-
volvemento como país.
Máis non so, a transferencia a Galicia e
sobre todo a recuperación para o público
desta autoestrada na súa totalidade sem-
pre estivo e segue estando entre as
nosas prioridades, debemos rematar con
esta estafa que supuxo a privatización a
prezo amigo desta autoestrada por parte
de Aznar que pretende hipoteca o noso
desenvolvento socia e económico ata o
2048.

- O deputado de Galicia en Común,
e voceiro de Anova, Antón Sánchez
implicouse  de maneira activa na
loita contra o proxecto do Celta nos
montes de Mos. Imaxino que a túa
posición será a mesma?. Se é así
que se debería facer para evitar que
se concrete?

Si, por suposto que é a mesma postura
que a do compañeiro Antón Sánchez a
quen cómpre agradecer a gran labor re-
alizada en defensa do noso territorio e
nomeadamente neste caso, no que fixo
un gran traballo. A nosa postura é abso-
lutamente contraria a este proxecto.
Gustaríame, antes de nada, trasladar
unha reflexión sobre o modelo econó-
mico que representa este tipo de pro-
xectos, que entendemos é un modelo
caduco e superado. Despois das prácticas
que desembocaron na grave crise do
2008, e das súas graves consecuencias
económicas a nivel mundial, deberamos
ter a lección aprendida. Por iso non de-
beran ter cabida no noso país a cultura
do pelotazo urbanístico, nin as recuali-
ficacións de terreos relacionados con
clubs de fútbol. E tampouco apoiamos
o modelo de construción de macro cen-
tros comerciais que rematan afogando
a vida comercial das comarcas afectadas
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e que non revirten os seus beneficios
na economía local. 
Entendemos, en definitiva, que a modi-
ficación puntual do PXOM para dar
vía libre á construción en 800.000 metros
cadrados que hoxe son de protección
forestal, a cambio de destrozar o monte
comunal da Tameiga é un exemplo
claro de agresión ambiental en nome
dos beneficios económicos duns poucos. 
Que facer para evitalo? En primeiro
lugar a presión cidadá está a ser funda-
mental e exemplar. Lévase feito un tra-
ballo ímprobo dende a sociedade civil
para opoñerse a este proxecto e para
sensibilizar á sociedade galega da súa
existencia. 
E, por suposto, dende as administracións
públicas o que toca é escoitar estas de-
mandas. É necesario dar resposta ás
máis de 5000 alegacións presentadas
en contra do proxecto, e que teñen
como base, reclamacións de carácter
medioambiental, paisaxístico, de afección
aos recursos hídricos e de afección ao
patrimonio cultural e de ámbito urba-
nístico. Así como atender os informes
técnicos independentes existentes que
falan de incoherencias e  omisións rele-
vantes no documento do Estudo Am-
biental Estratéxico da M.P. do PXOM
de Mos.

-  Hai un par de anos, Galicia padeceu
unha arrepiante vaga de lumes.
Como valoras a política forestal da
Xunta?, e cales son as propostas
concretas De Galicia en Común ao
respecto?

Cando falamos de lumes e políticas fo-
restais falamos dun dos maiores dramas
sociais, económicos e medioambientáis

de Galicia, que levamos arrastrando
dende hai moitísimos anos porque uns
poucos se están enriquecendo a costa
de prexudicar ó conxunto do País.
As políticas forestais en Galicia están
ditadas polos lobbies madereiros e pas-
teiros, onde Ence e as portas xiratorias
do PP teñen moito que dicir, e polo
tanto temos o modelo forestal e de uso
do monte que  beneficia ós seus accio-
nistas.
Galicia debe ordenar o seu territorio
dende unha visión máis social e me-
dioambiental, que asemade tamén di-
namice a nosa economía, pois o monte
galego debe ser fundamental na cons-
trución do noso modelo produtivo. Pre-
cisamos, como din todos os expertos,
apostar pola multifuncionalidade do uso
do monte e reducir os monocultivos de
Eucalipto e Piñeiros.  É necesario tamén
actuar fronte as especies invasoras  que
están sendo un problema para a conser-
vación dos nosos ecosistemas e a nosa
biodiversidade, e debemos pensar no
reparto da riqueza saída da explotación
dos recursos do monte, tanto no eido
forestal, apostando por madeiras au-

tóctonas con valor engadido, no eido
da silvicultura, gandeiría, do ocio ou
das enerxías renovables. Levamos anos
agardando a que a Xunta saque do
caixón o Mapa de Solos ou as Directrices
da Paisaxe, que son dúas ferramentas
prioritarias para ordenar o noso territorio,
e que poremos ó servicio de Galicia se
o próximo 12 de Xullo dan os números
para impulsar un goberno de coalición
progresista.

- O estaleiro Vulcano, está definiti-
vamente perdido, ou consideras al-
gunha posibilidade de recuperalo?

En primeiro lugar quero enviar, unha
vez máis, o noso apoio aos traballadores
de Vulcano e ás súas familias que levan
meses de loitas tratando de evitar a
perda dun estaleiro centenario do noso
país. Advertimos moitas veces de que a
Xunta de Galicia, con competencias
plenas en materia industrial, tiña que
actuar para impedir que se perdera esta
unidade produtiva e con ela os postos
de traballo en xogo. Dixemos que había
que involucrarse activamente na busca
de inversos e frear calquera tipo de in-
terese especulativo que impedira a con-

tinuidade dun proxecto industrial nos
seus terreos. Como en cada un dos pro-
blemas que temos visto deste tipo nos
últimos anos, a consellería de industria,
o goberno galego estiveron absoluta-
mente ausentes. Sen dar ningún tipo de
resposta nin poñer nada da súa man
para evitar o peche. O final lamenta-
blemente é o coñecido por todos. A li-
quidación da empresa. Agora ben, aínda
estamos a tempo de reverter a situación
e garantir os postos de traballo cun pro-
xecto novo. O proxecto de Vicalsa leva
dende decembro sobre a mesa agardando
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o visto bo. Unha vez que ata a xustiza
se manifestou dando luz verde á conti-
nuidade de uso naval dos terreos o go-
berno galego non ten máis escusas para
actuar. Hai proxecto, hai inversor e que-
daron atrás as dúbidas que algúns inte-
resados promoveron sobre os terreos,
polo tanto é o momento de que o
goberno galego se implique realmente
neste asunto para facilitar a reactivación
do estaleiro, máxime nun momento
coma este no que non podemos permi-
tirnos desaproveitar capacidade industrial
nin postos de traballo de calidade.

- E á crise de Barreras semella que
se lle puxo un parche, pero non a
solución. Que propón Galicia en Co-
mún para evitar que a medio prazo
Barreras estea na mesma situación
que Vulcano?

O que fai falla é que a política naval
sexa algo máis que anuncios estratéxicos
en prime time que derivan en casos de
corrupción. Por suposto falar de Barreras
e a xestión do goberno galego obrigaría
a falar dos seus vínculos cos directivos
de PEMEX prófugos da xustiza, asunto
sobre o que o señor  Feijóo non deu as
explicacións pertinentes.
En todo caso, voume centrar no que
debemos facer, nas nosas propostas. En
Galicia en Común pensamos que a con-
sideración dun sector estratéxico ten
que traducirse en apoio e compromiso
directo. Cómpre lembrar que falamos

dun sector fundamental na nosa econo-
mía e particularmente no noso tecido
industrial. Un sector que xera mais de
10.000 empregos industriais directos,
outros 25.000 empregos indirectos e
preto de 2.000 millóns de € anuais de
facturación,  que supoñen aproximada-
mente o 3,3% do PIB galego. Un sector
cunha grande importancia para o em-
prego, e que xera valor engadido. E é,
por suposto, un sector que demanda
cantidades grandes de recursos e impli-
cación directa das administracións pú-
blicas. Por isto propoñemos:
Unha dotación orzamentaria de axudas
á instalación de empresas auxiliares e
ao desenvolvemento e a innovación de
empresas privadas no sector naval nas
comarcas onde opera a industria naval
pública para favorecer a creación de si-
nerxias.

- A  construción dunha vez por todas
do dique seco en Ferrol.

-Aumentar a oferta formativa de xeito
que se garanta man de obra especiali-
zada.

- A convocatoria inmediata da mesa
do naval, tal e como vén reclamando
o sector nos últimos anos sen que o
goberno galego quixera atender dita
petición.
- Cal é a túa posición sobre a conti-
nuidade de Ence na ría de Ponteve-
dra.

Sempre fomos moi claros con esta cues-

tión, hai unha obviedade, que ademáis
conta co consenso de todo o mundo, a
fábrica non debera estar situada nese
emprazamento, mesmo o PP levou o
seu traslado no programa en anos pasa-
dos, polo tanto é nesa dirección na que
hai que actuar dende a administración.
O problema é que cando falamos de
Ence falamos do caso máis sangrante
de portas xiratorias do PP en Galicia,
esa forma de corrupción legalizada, e
eses intereses, alleos ó interese xeral
son os que están dificultando a retirada
da fábrica da Ría de Pontevedra.
A actual prórroga a custe cero por 60
anos máis outorgada por Rajoy cun go-
berno en funcións pretende hipotecar o
futuro da Ría de Pontevedra 60 anos
máis está chea de anomalías, e é por
ese motivo que existe un proceso xudicial
en marcha, que haberá que ver como
remata.
O futuro modelo produtivo vencellado
á da Ría de Pontevedra debe ser o da
explotación sustentable dos seus recursos
no eido do marisqueo, da pesca e do tu-
rismo responsable e sustentable. E para
iso precisamos acometer a recuperación
integral da ría e  da súa riqueza natural.

- Ti, fixeches público que padeciches
o COVID 19, e desde logo que me
alegro moito de que esteas plena-
mente recuperado. Algunha mensaxe
en positivo para quen a estea a pa-
decer neste momento?

Quero expresar á miña gratitude a todas
as galegas e galegos polo exemplo
cívico que teñen dado durante a emer-
xencia sanitaria. E en especial aos tra-
balladores sociosanitarios, ás forzas de
seguridade e protección civil e ás persoas
que traballan na cadea de produción e
distribución de alimentos, desde os agri-
cultores e gandeiros aos dependentes
de supermercados, pasando por trans-
portistas e persoal de almacéns. Estou
seguro de que entre todos imos superar
esta situación, e que imos reconstruír
este país. Imos ter un país mellor do
que tiñamos antes da epidemia.

- Valora de maneira razoada a xestión
do goberno da Xunta, nos seguintes
eidos:

• No sanitario?
A ningunha galega se lle escapa que a
xestión da sanidade que fixo Feijóo ba-
seouse unicamente en recortar o orza-
mento e privatizar servizos públicos.
Non só en relación coa sanidade, senón
no que ten que ver con todos os servizos
de coidados e protección social. Feijóo
dinamitou a capacidade da Xunta de
Galicia para servir ao interese público,
e o resultado, lamentablemente, puido
verse na fraxilidade coa que o sistema
sanitario e de coidados de Galicia se
enfrontou á Covid-19. A atención pri-
maria, desbordada, as residencias de
maiores, convertidas no maior foco de
contaxios e decesos... Nós apostamos



por reconstruír o público, por reconstruír
todo aquelo que o PP destruíu nestes
anos.
• No económico?
Como digo, o PP dinamitou a capacidade
da Xunta de Galicia para servir ao
interese público, e iso vale tamén para
o aspecto económico. Alguén pode lem-
brar unha soa medida de Feijóo que
contribuíra a crear emprego, a evitar o
desmantelamento do noso tecido in-
dustrial, a impedir as deslocalizacións,
a mellorar a vida dos agricultores e
gandeiros, a axudar á flota pesqueira, a
apoiar aos novos para que podan atopar
un posto de traballo digno, a facer que
as familias se sintan respaldadas por
políticas públicas de benestar...?

• -No das liberdades públicas?
Percibes algún perigo de regresión?

O uso partidista que fai Feijóo dos
medios públicos, amordazando á opo-
sición e converténdoos nunha maquinaria
de propaganda ao seu servizo, é abso-
lutamente indigno dunha democracia.
• No competencial? Hai algunha

intención de limitar competencias

autonómicas?
Feijóo non cree no autogoberno. Non
ten intención de xestionar nada máis
que a súa propia imaxe. Nese sentido,
impórtalle pouco que Galicia poida am-
pliar o seu autogoberno se iso non lle
resulta rendible a el.

- É a oposición do PP é tan brutal
como parece?

Si. Estamos a velo coa súa oposición a
prorrogar o Estado de Alarma, que é o
mecanismo que ten permitido conter a
expansión da Covid-19 e salvar miles
de vidas. Pero ao PP non lle preocupa
tanto a saúde nin as vidas dos cidadáns
como para non utilizar esta situación
como ferramenta para desgastar ao Go-
berno e chegar ao poder.

- A desescalada en Galicia debe xes-
tionarse desde Galicia ou desde Ma-
drid?

A desescalada ten que xestionarse da
maneira máis axeitada para protexer á
poboación e impedir un rebrote da epi-
demia. Pero o que estamos a ver é que
a Xunta, no canto de colaborar nas apli-
cación das medidas que se teñen con-

firmado como eficaces na loita contra o
virus, dedícase unicamente á critica
destrutiva sen ofrecer propostas alter-
nativas. Non ten habido nin unha soa
proposta da Xunta de Galicia nese sen-
tido. E nas materias nas que Feijóo si
tiña competencias, a realidade evidenciou
que a súa xestión foi máis que neglixente.
O caso das residencias proba o que
digo.

-. Cales son as propostas de Galicia
en Común para apoiar a dous sec-
tores que como consecuencia desta
crise teñen problemas gravísimos: o
tecido cultural galego, e o sector tu-
rístico?

Hai mes e medio que presentamos unha
proposta específica de accións específicas
para o sector cultural de Galicia: elevar
a inversión cultural da Xunta ata 0,25%
do PIB fronte ao 0,11% actual; com-
pensar ás empresas culturais as perdas
por proxectos cancelados durante a
emerxencia sanitaria, axudas a fondo
perdido para autónomos e pemes do
sector cultural, converter á CRTVG en
ferramenta de difusión da cultura galega

en todos os formatos posibles ... Pero
ningunha delas foi atendida ata o de
agora. Como sucedeu no sector turístico,
para o que reclamamos axudas directas
para as empresas e autónomos que viran
reducidos os seus ingresos por causa da
crise sanitaria puideran afrontar gastos
elementais de aluger, pagos de persoal
e outros custes inasumibles nesta situa-
ción. Pero, insisto, a Xunta nin lles
prestou atención.

- Se eu fora un veciño de Traspieles,
de Queimadelos, de Cela, de Rebo-
reda, de Coiro.... que aínda non
tivera decidido o sentido do meu
voto, por que debera votar a Galicia
en Común?

Calquera veciña ou veciño da zona é
consciente das eivas que, a día de hoxe,
se atopa na súa vida cotiá por mor dos
valores que rexeron, especialmente na
última década, a distribución de servizos,
de fondos e de investimentos desde a
Xunta de Galicia. Cada circunstancia
de cada unha desas persoas pasa por
unhas necesidades básicas para vivir
unha vida digna e saudable para ela e
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ESPECIALISTAS EN TODO TIPO DE
MÁRMOLES,  TAMÉN EN ARTE FUNERARIO.

VISÍTANOS

REGUEIROS, 3 -  OLEIROS - SALVATERRA

GASOLINERA 24h:
TIENDA CONVENIENCIA - BUTANO/PROPANO,

PELLETS,CARBON Y LEÑA - LAVADO DE

COCHES (TUNEL, BOXES Y ASPIRADO) -

APARCAMIENTO CLIENTES

TALLER SALCO (9-13:30/15-19)
NEUMATICOS - ALINEACION -

MANTENIMIENTO

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

REGUEIRO, 3 - OLEIROS - SALVATERRA
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PONTEAREAS.

Trala peonalización dos
sábados e festivos iniciada
a pasada semana a conce-
llaría de Mobilidade e Trá-
fico que dirixe Roberto
Mera dá un paso máis e
adopta novas medidas de
apoio á mobilidade peonil
para garantir o distancia-
mento social na crise sa-
nitaria. O concelleiro de
Mobilidade e Tráfico lem-
bra que “a rede peonil de
Ponteareas é raquítica,
ocupa só o 28% do espazo
público fronte ao 72% que
acapara o vehículo a mo-
tor. Este goberno tiña
como obxectivo prioritario
cambiar esta situación e a
crise sanitaria obríganos
agora a adiantar moitas
das medidas previstas para
os vindeiros anos”.

A nova medida será
adoptada o luns a través
dun bando do Alcalde
Xosé Represas e consiste
en cualificar as vías mu-
nicipais do centro urbano
como rúas residenciais.
Esta declaración conleva

a limitación da velocidade
dos vehículos a motor a
20 km/h. Ademais, os con-
dutores deberán conceder
prioridade aos peóns e es-
tes poderán utilizar a zona
de circulación aínda que
non deben estorbar inne-
cesariamente aos vehícu-
los. Os coches e motos
poderán continuar estacio-
nando nos lugares habili-
tados como aparcamento,
agás nas zonas que se am-
pliarán para o tránsito peo-
nil.

Complementando esta
medida, establécese ade-
mais que os peóns deberán
camiñar pola beirarrúa da
súa dereita. En consecuen-
cia, a maioría das beira-
rrúas de Ponteareas serán
de sentido único, pero os
peóns poderán en calquera
punto da calzada cambiar
o seu sentido de circula-
ción ou acceder a edificios
ou establecementos situa-
dos no lado oposto. “Re-
comendamos que se o tra-
xecto non é moi longo, se
atravese nos pasos de

peóns, pero os viandantes
poderán acceder á calzada
en calquera punto con coi-
dado e os condutores de-
berán circular a 20 Km/h
extremando as precaucións
e respectando a preferencia
dos peóns”, sinala Mera.

Dúas vías quedan ex-
cluídas desta regulación.
Por unha banda a N-120
de titularidade estatal e,
por outra, a Avenida de
Castelao, de titularidade
autonómica. Nesta rúa,
non haberá preferencia
peonil na calzada, pero a
anchura das beirarrúas per-
mite a circulación con se-
guridade nos dous senti-
dos. Con todo, o goberno
local recomenda facelo
pola dereita. O Concello
solicitou esta semana á
Xunta reducir a velocidade
máxima de 50 a 30 km/h
tal e como prevé o Plan
de Mobilidade recente-
mente entregado ao Con-
cello así como o sobre-
elevado de todos os pasos
de peóns para o calmado
da circulación.

Preferencia aos peóns no centro urbano
para garantir o distanciamento social 

para a súa xente. Desde Galicia en
Común cremos que esa dignidade da
vida ten que ter o seu motor no
público, porque defendendo a calidade
e a dotación de servizos públicos en
zonas como a da Peneira favorecendo
o acceso a servizos, sociosanitarios,
educativos, culturais é mais doado
dispoñer de motores económicos e
produtivos accesibles. Se pensamos
no noso país como o que é no seu
conxunto, e non o vemos como un
territorio dividido en dous modelos
diferentes, seremos conscientes de
que a distribución de recursos tense
que facer equilibrando as dotacións
de servizos públicos, de infraestruturas,
de investimentos atendendo ás nece-
sidades reais das persoas.
Ter cubertos os servizos sociosanitarios
de proximidade, poder exercer pro-
fesións relacionadas coa realidade te-
rritorial, social e económica da zona
na que vivimos, poder acceder ao
que non nos ofrece a proximidade
sen que supoña ter que trasladar a
nosa vida.
Se coidamos o noso entorno e a cali-
dade de vida das persoas, se favore-
cemos unha mobilidade accesible e
real na comarca, favorecemos a im-
plantación de servizos e sectores pro-
dutivos accesibles para calquera persoa
traballadora da zona.
Se apostamos pola investigación e a
distribución de recursos e servizos
apostamos pola capacidade da xente

por facer a vida alá onde quere porque
pode, e isto só e posible co modelo
de país que defendemos desde Galicia
en Común, redistribuidor, garante da
calidade de vida desde o público, que
priorice a vida que queremos vivir
sobre os criterios neoliberais que fa-
vorecen esa visión de potenciación
da centralización da vida en torno as
cidades.
Finalmente, desde Galicia en Común
só entendemos a acción política desde
un modelo de escoita das demandas
históricas dos territorios, de escoita
das demandas e reaccións dos move-
mentos sociais e veciñais en defensa
do seu entorno e da calidade de vida
que debemos coidar en todos e cada
un dos concellos, vilas e lugares do
país. Loitas puntuais respostan a loita
por modelos políticos e sociais que
melloran a vida de todos e todas, se
protexemos a vida dun recuncho do
país, por pequena que pareza esa loita
defendemos unha cidadanía activa,
imprescindible nos tempos que corren,
e ese é o modelo de acción qe propo-
ñemos desde Galciia en Común.

-Nós cada dous anos, facemos unha
gala de entrega de premios en O
Porriño. En febreiro do ano pró-
ximo tócanos a IV edición, a ante-
rior SX de Podemos Galicia, Car-
men Santos, sempre nos acompa-
ñou, agardo poder contar contigo
na próxima?

Por suposto que si.
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ASESORÍA TERRA

RÚA MARQUÉS DE VIANA Nº 9 BAIXO. SALVATERRA

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

Como estás levando esta situación de
confinamento Xosé Emilio?

Sendo moi consciente da responsabi-
lidade do goberno municipal e en par-
ticular da miña propia, con moita ener-
xía, con solidariedade e empatía con
toda  a veciñanza e en especial cos
segmentos máis vulnerables da po-
boación, con preocupación, pero con
intención de pór todo o que temos e
máis, para contribuírmos a que a crise
pase o antes posible e que deixe as
menos consecuencias posibles.

Ti e eu falamos aos poucos días de terse
declarado o estado de alarma e dicíasme
que estabas moi contento do  grao de

civismo que estaba amosando a sociedade
de Mondariz. Dous meses despois segues
a ter a mesma impresión?

Absolutamente. Estou realmente orgulloso
do nivel de civismo amosado, en liñas
xerais, pola sociedade do meu pobo.

Cales son as medidas que tomastes nestes
meses para facilitar as cousas aos seg-
mentos máis vulnerables da vosa veci-
ñanza?

As medidas sociais foron moi amplas,
trataron de abranguer non só aos seg-
mentos máis vulnerables da nosa po-
boación, a eles especialmente desde
logo, pero aos restantes veciños e ve-
ciñas tamén. Nós temos un SAF muni-

cipal con persoal propio que desde o
minuto 0 estivo activo na súa máxima
expresión, reforzado con dúas persoas
a maiores, amosando como os servizos
que son básicos para manter o estado
de benestar sempre funcionan mellor e
son máis rendibles xestionados pola
administración pública. Estou moi
orgulloso de que Mondariz teña un
servizo  de axuda no fogar nesas con-
dicións e do inmenso traballo do seu
persoal para facilitar a vida á veci-
ñanza. Todos os servizos municipais
están funcionando a niveis nunca vis-
tos, a limpeza. desinfección de espazos
a atención á dependencia e á mobili-
dade de quen teña dificultades.... son
aspectos que estamos a cubrir con
intensidade máxima,  e eu aproveito
a oportunidade para agradecer a todos
os funcionarios e funcionarias de
Mondariz, a súa profesionalidade e o
seu esforzo.

Tes constancia de que tiverades moitos
contaxiados?

A información que nos proporcionou

Na vindeiras edicións iremos falando cos alcaldes e alcaldesas da nosa área de
influencia para coñecermos como afrontan os seus concellos  o proceso de
desescalalda da crise sanitaria. Comezamos conversando co  nacionalista Xosé
Emilio Barros, alcalde do fermoso concello de Mondariz. A localidade do Condado
non foi supostamente moi golpeada polo virus, pero ten un importante tecido
comercial que vive do turismo e que terá que sufrir e pelexar moito para saír desta
situación. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa.

“ESTOU MOI ORGULLOSO DO GRAO DE
CIVISMO DA SOCIEDADE DO MEU POBO E DO
ENORME ESFORZO E DA GRAN
PROFESIONALIDADE DOS TRABALLADORES
E TRABALLADORAS MUNICIPAIS” 

XOSÉ EMILIO BARROS, ALCALDE DE MONDARIZ
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a administración autonómica foi moi
deficiente. Nós soubemos da existencia
de dous casos dos que xa teño constancia
de que afortunadamente superaron a en-
fermidade, pero quero insistir nas defi-
ciencias da información que nos transmite
a Xunta.

Os dous casos que me contas por que
vías os coñeciches?

Polos propios afectados, pola Xunta non.
E a verdade considéroo unha política
errada, pois nós somos administración
pública, hai traballadores , que teñen
que ir aos domicilios de veciños e veciñas,
e entendo que se hai casos de contaxios
debemos sabelo para adoptar as máximas
precaucións.

As repercusións económicas desta crise
van ser enormes. O concello de Mondariz
vai tomar algún tipo de medida para
axudar ao comercio da súa vila en si-
tuación de peche forzoso durante estas
semanas?

A administración municipal ten poucas
competencias neste aspecto pero desde
logo que todas as que temos, e todas as
que poidamos acadar vamos polas na
axuda dos comerciantes da Vila. A miña
vontade é que ningún negocio de Mon-
dariz quede atrás, que todos poidan re-
tomar o seu traballo e saír desta crise. É
algo que me preocupa moito, porque o
tecido de comerciantes é o que dá vida á
vila. Fágome cargo do mal que o están a
pasar, e na medida das miñas posibilidades
aquí vou estar para atender as súas ne-
cesidades. O xoves día 7 temos convocada
unha xuntanza de voceiros dos distintos
grupos da corporación para escoitar as
súas achegas e consensuar con eles me-
didas concretas de axuda ao comercio e
aos sectores produtivos do noso pobo.

Como valoras a actitude da oposición
local neste contexto en concreto?

Eu creo que lles faltou conciencia da in-
mensa magnitude desta crise. Ás veces
caeron no erro do electoralismo propondo
medidas imposibles de pór en práctica,
cando non abertamente ilegais como
por exemplo a exención de impostos.
Encantaríame escoitar as propostas da

oposición, pero por favor que sexa re-
alistas.

E quen formulou esas propostas que ti
cualificas como non realistas?

Tanto o PP, como Alternativa por Mon-
dariz. E só hai dúas razóns que poden
explicar isto ; o descoñecemento ou o
oportunismo político.

Que tal o goberno co PSOE?
A  relación é magnífica, non hai diferencia
entre os concelleiros do Bloque e o com-
pañeiro do PSOE, somos un goberno
unido e cohesionado.

Nestes últimos meses houbo espazo para
facer algo de política fóra do coronavi-
rus?

Moi pouco. A verdade é que as dimen-
sións da pandemia alén da parálise da
administración fixeron moi difícil, estes
meses, facer algo diferente á xestión da
crise que non fose a propia xestión do
día a día da administración municipal.

Rematamos Xosé Emilio. O 6 de febreiro
do ano próximo teremos a IV gala A
Nova Peneira, agardo , como nas dúas
últimas , que nos acompañes?

Desde logo Tino, a non ser que unha
causa de forza maior mo impida, será
un pracer para min acompañarvos.

SALVATERRA.

Os ‘Premios de Educación do Con-
cello de Salvaterra de Miño’  naceron
co ánimo de incentivar o estudo e reforzar
actitudes e hábitos relacionados co tra-
ballo, esforzo, participación e convivencia
entre os xóvenes.  Un proxecto máis
froito da interacción e colaboración
entre os Centros Educativos do Municipio
e o Concello, na busca de incentivar,
animar e premiar o esforzo dos estu-
dantes, hábitos que marcarán o seu
futuro e que os poñerán en valor como
persoas e profesionais, e nese sentido,
agora máis ca nunca tendo en conta a
situación que estamos a vivir e o gran
esforzo que están realizando tantos os
estudantes como os centros educativos
cremos necesario manter esta convoca-
toria, está claro que adaptándoa as novas
circunstancias, sería moi inxusto co gran
traballo e esforzo que están realizando
que este ano se quedaran sen estes pre-
mios.

Neste eido seguirase outorgando os
lotes informáticos para os alumnos de
Primaria, ESO, Ciclo de Caldeirería  e

Soldadura e Carpintería. Adaptaremos
os premios de Segundo de Bacharelato
a nova situación e as limitación que
trae consigo de acordo co equipo directivo
do propio centro, que ata agora consistían
nunha viaxe a Reino Unido, co obxecto
de perfeccionar a lingua inglesa. Polo
que os alumnos de Bacharelato serán
premiados cun conxunto dun lote infor-
mático e un curso de inglés online per-
sonalizado que será impartido por unha
academia local, potenciando tamén desta
maneira o consumo no municipio.

Temos que recordar que o noso Con-
cello foi un dos primeiros e dos poucos
que a día de hoxe premian a excelencia
académica pondo en valor o esforzo es-
colar. A posta en marcha desta iniciativa
é “premiar” aos mellores estudantes,
froito da colaboración e traballo conxunto
entre a administración local e os centros
educativos do municipio para fomentar
o traballo nas aulas e de paso, evitar o
fracaso escolar incentivando o esforzo
e premiando o traballo e a constancia,
ademais da propia actitude do alumna-
do.

Salvaterra de Miño mantén contacto
directo cos centros educativos co fin
de articular os premios de educación



Nunha sociedade cada vez mais ur-
banita, cada vez mais afastada da

vida rural, das aldeas e que realiza a
maior partes das súas actividades cotiás
nas urbes, a natureza urbana é esencial.
Os espazos verdes urbans son a única
oportunidade diaria de contacto dos ci-
dadáns coa natureza, e aportan moitos
beneficios ambientais e sociais que son
básicos para mellorar a calidade de vida
e o benestar dentro das cidades.

Está recoñecido a nivel internacional
a importancia das árbores nos cascos ur-
banos das ciudades. Os servicios que
dan as árbores son valiosísimos: produ-
cen oxíxeno, atrapan partículas conta-
minantes, reducen a contaminación au-
ditiva, controlan a temperatura, protexen
do sol e da choiva, propician a biodiver-
sidade, dan sustento e refuxio á fauna
urbana e fan a vida mais agradable ás
persoas. Estudios científicos demostran
que as árbores urbans teñen a capacidade
de amortiguar as temperatura extremas
entre 2ºC e 8ºC. En inverno ofrecen pro-
tección térmica e no veran ofrecen som-
bra e teñen a capacidade de refrescar o
aire varios grados respecto a temperatura
ambiente. Isto supón aforro enerxéticos
de moitos hogares en aire acondicionado,
economizando enerxía e contribuindo a
reducir a pegada de carbono da cidade.

A flora urbana é un patrimonio natu-
ral de todolas cidadáns da cidade deVigo.
A natureza urbana é riqueza, diversidade
e saude. As árbores e as prantas das zo-
nas urbanas son moi beneficiosas para
as persoas e conforman a
biodiversidade botánica da
cidade, que da apoio e ali-
mento á biodiversidade ani-
mal.

As herbas que crecen de
forma espóntánea en xar-
díns, zona libres públicas,
zonas verdes do concello e
parques urbanos son unha
riqueza medioamiental e
social, e contribúen ó bie-
nestar das persoas e a fauna

urbana como paxaros, bolboretas e in-
sectos polinizadores, tan beneficiosos
para a sociedade. O continuo desbroce
destrúe as flores, empobrece o chan e
mata ós invertebrados dos que depende
a cadea trófica da natureza urbana. Sen
sementes nin insectos os paxaros quedan
sen fontes de alimentación, e os pardais
sufren unha regresión e comenzaron nos
últimos anos a ser raros en moitos sitios
do casco urbano. A flora vese compro-
metida polo desbroce de raíz e a fumi-
gación das beirarúas, alcorques, zonas
libres e xardíns con productos químicos
nocivos como o glifosato para controlar
durante mais tempo o crecemento das
herbas. Os céspedes urbanos poden ab-
sorver 150 kg de CO2 ó ano por metro.

As ciudades verdes son mellor valo-
radas polos seus cidadáns. As árbores

urbanas, as áreas con flores silvestres e
os parques son moi apreciados por todos,
dende a terceira idade ata as idades in-
fantís, que precisan de zonas de xogo
rodeadas de verde para a súa saude e
crecemento. Os preocupantes niveis de
enfermedades asmáticas e alerxias están
moi relacionados coa calidade do aire a
falla de zonas verdes nas ciudades. Moi-
tos estudos demostran que as áreas ver-
des urbanas son moi beneficiosas coma
terapia para enfermedades como a de-
presión, hipertensión, sobrepeso e estrés.
A natureza urbana, as árbores verdes, as
follas en outono, as margaritas no cés-
pede e o canto dos paxaros fainos mais
felices e vivimos mellor.

As ciudades verdes son mellor valo-
radas polos seus visitantes e son mellor
valoradas económicamente polos que

van vivir nelas. Un dos factores que in-
crementa o valor da vivenda é a existen-
cia de zonas verdes. A paisaxe con ár-
bores pode incrementar o valor dun
inmoble nun 20%. As zonas de ocio e
turismo conrnos naturais son moito mais
visitadas e preferidas polos cidadáns.

Dende Ecoloxistas en Acción quere-
mos proponer ó Concello de Vigo:

1. Proponemos ó Concello unha po-
lítica integrada de respeto ó medio am-
biente da cidade de Vigo, apostando po-
las áreas verdes en parques e rúas e
apostando pola reducción do uso de tra-
tamentos químicos. O beneficio é para a
cidade e para ás viguesas e vigueses. O
beneficio é para o medio ambiente e para
a calidade da cidade. O beneficio é para
suavizar a emerxencia xanitaria. O be-
neficio é para avanzar en medidas contra
a emerxencia climática. A conservación
de parques e xardíns, de árbores das rúas,
da flora de beirarúas e espazos libre re-
porta beneficios para a saude e a calidade
de vida das viguesas e vigueses.

2.  Plan de manexo e conservación
da flora e fauna da gran zona verde do
centro do casco urbano de Vigo. Protec-
ción efectiva do Parque do Castro, do
seu patrimonio natural, arquitectónico e
histórico.

3.   Reforestación do Parque do Cas-
tro para convertilo nunha gran área ur-
bana verde. Construir un “Bosque Ur-
bano de Vigo” no que se pranten árbores
autóctonas e se realice unha restauración
que convirta nun parque de referencia

Ecoloxistas en Acción Vigo

Cinco propostas para unha nova política

vigo
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vigo

HORIZONTAIS:
A- NOME DA ALCALDESA DE MOAÑA-NOME DA ALCALDESA
DE O PORRIÑO.

B-SÍMBOLO DE LES-SUESTE-PERSOA OU ANIMAL QUE
COXEA-TERMINACIÓN VERBAL.

C-DO REVÉS ANTIGO FESTIVAL DA CANCIÓN
HISPANOAMERICANA-ENORME, MOI GRANDE.

D-DEUS EXIPCIO-MILISEGUNDO-RÍO ENTRE GALICIA E
ASTURIAS-EXCLAMCIÓN EMPREGADA PARA ANIMAR.

E-DO REVÉS O NOME DO NOSO PLANETA-50-HOME DA
ANTERIOR XERACIÓN A CADA UN DE NÓS.

F-DOUTOR-DO REVÉS NOME DA ALCALDESA DE MARÍN-
CONSOANTES DE DOUS.

G-ESCOITA-UNHA MOI IMPORTANTE COMPAÑÍA DE SEGUROS
HOLANDESA-INDICA DE MODO POUCO PRECISO LUGAR
PRÓXIMO AO QUE FALA.

H-100-ALCALDESA DE TOMIÑO-LETRA DE PLURARL.
I-SUBSTANCIA DOCE QUE ELABORAN AS ABELLAS-EMPATE
SEN GOLES-FILA,RINGLEIRA.

K-QUE TEN ERUBESCENIA.
I-VOGAL-CONTRACCIÓN-CADA UN DOS AROS DUNHA
CADEA-LETRA DE PLURALPARA DEBANDALA-PRIMEIRA
VOGAL.

N ARTIGO DETERMINADO MASCULINO PLURAL-BEBIDA

ALCOHÓLICA-ANTES DE CATRO
VERTICAIS:
1 PARROQUIA DE SALVATERRA-PRONOME POSESIVO DE
PRIMEIRA PERSOA.

2-CAUSAR MEDO A ALGUÉN.
3-CONCELLO PRÓXIMO A SANTIAGO-CONSOANTE-O NOSO
SATÉLITE.

4-UN-BARRIO DE BUEU-QUE CARECE DE MALDADE.
5-NOME DA ALCALDESA DE OIA-SEGUNDA PERSOA DE
SINGULAR DO PRESENTE DE INDICATIVO DO VERBO SER.

6-UNIDADE MONETARIA DO XAPÓN-CONSOANTE-XORNAL EN
GALEGO.

7-NOME DA ALCALDESA DE O ROSAL-O SABOR DO AZUCRE
OU DO MEL.

8-SEGUNDO A MITOLOXÍA CRISTIÁ A ONDE VAN OS QUE
OBEDECEN A LEI DE DEUS CANDO MORREN-MARTIN
CODAX CANTOULLE ÁS ONDAS DO DE VIGO-PRONOME
PERSOAL DE TER CEIRA PERSOA.

9-SEGUNDO O AGNOSTICISMO, ENTIDADE DIVINA
INTERMEDIARIA ENTRE O SER SUPREMO E O MUNDO-
SÍMBOLO DO FÓSFORO-LOGALIDADE DE GALES.

10-CINCO-CONXUNTO DO TECIDO QUE SAE DO TEAR- E, EN
LATÍN.

11-TERREOS CON AREA-PASAS DE DENTRO A FÓRA

o encrucillado de Khan Deán

  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    11

SOLUCIÓNS:
HORIZONTAIS A-LETICIA-EVA.B-ESE-RENCO-R.C-ITO-INXENTE.D-RA-MS-EO-EA.E-ARRET-L-PAI.F-DR-AIRMA-DS.G-OE-NN-ACA.H-C-
SANDRA-S.I-MEL-OO-REA.K-ERUBESCENTE.L-U-AOS-ELO-S  VERTICAIS:  1-LEIRADO-MEU.2-ESTARRECER.3-TEO-R-LUA.4-I-MEANS-
BO.5-CRISTINA-ES.6-IEN-R-NOS.7-ANXELA-DOCE.8-CEO-MAR-EL.9-EON-P-CARNO.10-VTEADA-ET.11-AREAIS-SAES
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internacional dende o punto de
vista medioambiental e cultural.
Un gran bosque prantado por vo-
luntarios no que creza unha gran
carballeira e os nenos poidan ob-
servar especies autóctonas coma
castiñeiros, bidueiros, pradairos,
freixos, sobreiras, teixos e acibos.
Especies que atraerán paxaros e
fauna autoctona que ven desapa-
recendo da cidade nas últimas dé-
cadas: pardais, paporrubios, zor-
zais, verderóns ou andoriñas.
Especies de árbores que devolve-
rán a pasaxe de outono ós vigueses
e viguesas, como ocurre en moitas
ciudades europeas. Que podamos
disfrutar dos ocres, bermellos e
amárelos das follas do bosque au-
tóctono. A proposta inclué a pran-
tación de especies frondosas de
porte mediano e de folla caediza
polo paseo circular pola contorna
da muralla do Castelo. Por último
cinturones verdes de protección
dos parques de xogos infantis e
áreas biosaudables e no borde sur

do aparcadoiro municipal de co-
ches.

4.  Acordo para construir unha
cidade sostenible no que cidadáns,
colectivos veciñais, colectivos me-
dioambientais e administración co-
laboremos para que a vida sexa
mellor. Proponemos á sociedade
viguesa un pacto verde no que se
priorice a conservación das zonas
verdes do casco urbano e se me-
lloren as zonas verdes periféricas
e os parques forestais.

5.   Priorizar o uso do Parque
do Castro para peóns e ciclistas.
Humanización e peanolización de-
finitiva do paseo de Rosalía de
Castro, eliminación dunha parte do
asfalto para aumentar o paseo de
terra e os xardins e habilitación do
resto da zona asfaltada coma carril
bici e para vehículos de emerxen-
cia e municipais. Humanización
do paseo dos Cedros e Paseo Cro-
nista Xosé M. Álvarez Blázquez,
priorizando o uso de bicicletas e
peóns.

Denuncian a tala indiscriminada de
árdores no parque do Castro
VIGO

O alcalde de Vigo amosa
unha vez maís que e ́un inimigo
declarado das aŕbores. O pa-
sado anuncio da talla masiva
a partir do 20 de abril de 85
aŕbores por toda a cidade, in-
cluińdo Samil, Manuel Olivié
e Gran Viá, se une esta semana
a tala masiva de aŕbores no
corazoń verde da cidade: o
Parque do Castro, parque re-
conẽcido e orgullo da cidade.

Xa comezaron as tallas no
recinto da fortaleza medieval
do Castro, que forman parte
das actuaciońs comprendidas
nun proxecto de rehabilitacioń
da muralla da fortaleza finan-
ciado polo Ministerio de Fo-
mento. E ́un proxecto impres-
cindible para o patrimonio dos
vigueses. Un proxecto cha-

mado de “rehabilitacioń” e
posta en valora da muralla do
castelo, agocha un intencionado
cambio do parque, xa que ur-
banizara ́gran parte dos sen-
deiros e ten coma obra estrela
a instalacioń dun gran sistema
de iluminacioń da muralla e a
construccioń dunha zona de
gradas. A cartel das obras foi
instalado a finais de 2019 e os
traballos comezaron en xaneiro.
Na 7a semana de confinamento
do COVID19 se consuma a
destruccioń dunha parte moi
importante do patrimonio na-
tural do recinto do Castelo.
Sen que os vigueses conẽzan
o que se esta ́realizando neste
momento, precisamente na
eṕoca de nidificacioń de aves
e de maior esplendor das aŕbo-
res.

A rehabilitacioń dun pa-
trimonio tan importante coma
o Castelo do Castro ten que
ser prioritario xa que A forta-
leza esta ́catalogada coma Ben
de Intereś Cultural (BIC) dende
1949. Pero o seu mantemento
non pode ser incompatible coa
conservacioń do patrimonio
aŕboŕeo e natural do Parque.
Enteńdese que se tenã que va-
lorar a talla de aŕbores no caso
de que afecten estruturalmente
a ́ muralla, pero e ́ necesario
sempre facer unha valoracioń
experta na que prime a con-
servacioń, non a talla e elimi-
nacioń. As aŕbores

O proxecto recolle a inter-
vencioń sobre aŕbores xenllei-
ras, adultas e sas que non su-
ponẽn a ameaza de danos es-
truturais a ́muralla.
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ponte caldelas

PONTE CALDELAS.

En menos dunha semana, o
Concello de Ponte Caldelas re-
cibiu a donacioń de dez ordena-
dores, oito de familias de Ponte
Caldelas e dous de familias de
Pontevedra, e puxo a punto cinco
deles, que a estań xa listos para
entregar aś cinco primeiras fa-
milias que fixeron a solicitude
dun equipo para os seus cativos.
O Concello de Ponte Caldelas
lanzou a pasada semana unha
campanã de donacioń de equipos
informat́icos para actualizalos e
entregarllos aś familias que non
disponãn de ordenador ou tablet
para que os maís cativos poidan
seguir a dinaḿica das clases e
non se queden desconectados a
causa da brecha tecnolox́ica.

Todos os ordenadores foron
sometidos a unha desinfeccioń
e limpeza. Posteriormente reali-

zouse un borrado estrictor de
toda a informacioń, instalouse
un sistema operativo actual dentro
das posibilidades de cada equipo,
fix́ose unha revisioń xeral para
comprobar o oṕtimo funciona-
mento de todos os componẽntes,
instalouse un navegador actua-
lizado para que os cativos poidan
facer un correcto seguimento
das clases telemat́icas e tameń
se instalaron as aplicaciońs
ofimat́icas precisas para que poi-
dan realizar as tarefas que lles
marcan dende o colexio. O al-
calde Andreś Diáz, agradece a
solidariedade de todas as familias
que achegaron os equipos in-
format́icos e anima a outras fa-
milias que tenãn equipos que xa
non empregan “a donalos para
darlles unha segunda vida na
casa dos cativos que non tenẽn
recursos tecnolox́icos”.

Doazón de dez equipos
informáticos listos para entregar

PONTE CALDELAS.

O Concello de Ponte Caldelas
segue a ponẽr en marcha medidas
que minimicen o risco de con-
taxio entre os vecinõs. Por este
motivo, veń de instalar alfombras
desinfectantes nos accesos á
Casa Consistorial para protexer
a todas as persoas que acuden
ao Concello a realizar os seus

traḿites asi ́ como aos propios
traballadores municipais.
Instaŕonse dous felpudos desin-
fectantes que hixienizan a suela
dos zapatos de todas as persoas
que acceden ao edificio nas duás
portas de entrada que estarań
activas a partir do luns 25 de
maio, data na que o Concello
volve a abrir as suás portas baixo

o sistema de cita previa. Esta é
unha medida complementaria á
colocacioń de mamparas en todas
as mesas dos departamentos que
tenẽn atencioń ao pub́lico, dos
xeles hidoralcoĺicos que estań á
disposicioń de todas as persoas
no momento de facer os traḿites
e a fonte desinfectante instalada
no exterior do consistorio.

Ponte Caldelas instala alfombras desinfectantes
na entrada ao Consistorio

PONTE CALDELAS.

A escultura da Troita, siḿbo-
lo de Ponte Caldelas, loce unha
mascarilla negra como a que
se lle entregou gratuitamente a
toda a vecinãnza do municipio.
O obxectivo e ́ concienciar á
poboacioń sobre a importancia
do uso de mascarilla para pro-
texerse contra o Covid-19. “Esta

e ́unha accioń simboĺica a traveś
da cal que queremos concienciar
a ́vecinãnza da importancia de
protexerse persoalmente para
que toda a poboacioń estea pro-
texidda. Do mesmo xeito que
no Nadal a Troita loce un gorro
de Papa ́Noel, agora protex́ese
cunha mascarilla para ayudar a
transmitir a mensaxe do im-

portante que e ́ o seu uso e a
obrigatoriedade de empregala”,
indica o alcalde de Ponte Cal-
delas, Andreś Diáz. A peza, de
grandes dimensiońs, foi elabo-
rada por unha das 30 das cos-
tureiras voluntarias que tameń
participou na confeccioń das
mascarillas para todas a poboa-
cioń de Ponte Caldelas.

A Troita de loce mascarilla para concienciar á
veciñanza sobre a importancia do seu uso

O mellor ambiente
da Comarca

Ponte Caldelas

La Parada

TAPERÍA VICTORIA
PONTE CALDELAS

Pedreira, 7
Baixo
A Lama
986 768 261
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Non sei a vostedes mais a min a crise
do COVID 19 deixoume moitas dú-

bidas e unha única certeza: só o pobo
salva o pobo. Na situación máis dramática
que viviu o país nesta democracia houbo
un único capital que veu salvarnos: o
humano. Foron as mans da enfermeira,
da doutora, da limpadora, da caixeira, da
operaria de conserveira, da veciña que
sorría dando palmas, as que teceron a
rede cando baixo os nosos pés se abriu á
Terra, nunha sima que pareceu tragar o
IBEX 35, a Banca ou a Monarquía -quen
nos dera-.

De súpeto resultou que non avanza-
ramos tanto. Que igual non eran tanta
tolemia clamar contra o capital, a globa-
lización, as grandes superficies ou o co-
mercio on line que acababa coa tenda de
proximidade… “Que estades en contra do
progreso, vaia. Pois nada, volvede á cova
da aldea”. E a cova acubillounos. Cando
o mundo se limitou ao próximo, foi evi-
dente que precisamos das persoas. O tra-
ballo é esencial, o capital negocio. Os
cartos non fan pan, nin pescan nin sachan,
perdóenme o obvio. 

A dúbida é se aprendemos algo, se
nos vai durar esta febre onde parece que
ata Donald Trump se volveu comunista
no seu afán de nacionalizar porque resulta
–oh, sorpresa- que no público estaba a
resposta, que hai cousas que non poden
ser un negocio, empezando pola sanidade
e a atención ás persoas maiores. Porén,
vemos ao goberno que condecorou firmas
responsábeis da traxedia nas residencias,
dando leccións de pallas en ollo alleos.
Que espanto. 

Non ten pinta de que cambie a cousa.
Un estudo revela que foi esencialmente

man de obra feminina a que traballou en
tempo de crise, por ser maioritariamente
mulleres as que copan os ámbitos de ali-
mentación e sanitario, e sen embargo
amosa tamén que os empregos que se
van destruír nos sectores máis afectados
pola pandemia, como o turístico, serán
tamén esencialmente femininos: Cando

haxa que prescindir de alguén nun hotel,
nun restaurante ou nun bar, optarase
prioritariamente por mulleres, porque xa
se sabe que se non hai traballo para am-
bos, é prioritario que traballen eles. De
feito, nos matrimonios empregados en
sectores considerados esenciais, foron
mulleres as que maioritariamente re-
nunciaron ao seu emprego para quedar
na casa coidando as crianzas tras o peche
das escolas e as distancias das avoas.
Nada novo, seguimos coma sempre. 

A pandemia non serviu para afianzar
nin a igualdade real nin a conciencia de
clase. Cando aínda é tímida a reapertura
dos comercios, propáganse tanto as colas
de Inditex como os carteis de peche nos
escaparates de perrucarías e comercio de
proximidade. Xa esquecemos de que lado
estamos e que sociedade queremos. E
volvemos a rendernos ao capital. Non
pedimos o Princesa de Asturias para a
caixeira ou a froiteira do lado. Pedímolo
para Amancio Ortega. E reábrese a polé-
mica. Enténdanme, non teño nada en
contra do empresario nin de que doe
máscaras ou equipos oncolóxicos a hos-
pitais. Pero non é esa a sociedade que eu
quero. Apostamos polo público, lembran?
Porque só a súa defensa garante a equi-
dade. Precisamos dunha administración
forte con músculo dabondo para lograr
que todas as persoas teñan as súas nece-
sidades básicas cubertas, sen necesidade
de doazóns ou tan sequera ONGs. Dunha
sanidade ben dotada de medios técnicos
e humanos, que non se sustente na cari-
dade senón na redistribución da riqueza
baseada nun sistema impositivo equitativo
e solidario, que non pega ben coa enxe-
ñaría fiscal de Inditex. Un sistema onde
os aplausos se traduzan en empregos es-
tábeis, garantes de dereitos e ben remu-
nerados. Mais parece que o camiño non
vai ser ese senón o de dotar o persoal sa-
nitario de bonos para hoteis. Así descansa
cando, á volta da esquina, volvamos meter
a tesoira no Sergas. E se algo pasa, po-
ñémoslle unha candea a san Amancio.

O capital humano
MONTSE FAJARDO 
Xornalista

“MILANA BONITA”

REDONDELA.

A pandemia do Covid-19 está
resultando unha marabillosa opor-
tunidade perdida polos partidos tra-
dicionais para estaren á altura política
da situación. “O político convértese
en estadista cando comeza a pensar
nas próximas xeracións e non nas
próximas eleccións.” Esta frase, atri-
buída a Winston Churchill, déixanos
claro que atopar estadistas vai estar
complicado. 

A pesar do reto maiúsculo que
supón este virus para toda a poboa-
ción, a pesar de teren unha oportu-
nidade fabulosa para aspirar á gran-
deza, os políticos/as de partidos tra-

dicionais están a demostrar que non
pasaron páxina, que a súa única ló-
xica é o poder, como conservalo ou
como conquistalo, depende da po-
sición de cada quen.  O pasado sá-
bado, 2 de maio de 2020, reuniuse
de emerxencia e de xeito telemático
un grupo de “expertos/as” convo-
cados/as pola Alcaldesa para axudar
á “desescalada” do confinamento
no Concello de Redondela. Tratábase
dun acto claramente institucional e,
posiblemente, moi loable. O pro-
blema, na nosa opinión, ven cando
Digna Rivas publica no seu muro
particular de Facebook unha foto
desa xuntanza virtual. 

682 152 025 - 886 310 577
Na Pantalla Cesantes

GASTRO PUB

TRISQUEL
RÚA DA PRATA, 8

REDONDELA
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Os partidos políticos tradicionais
fronte á crise seguen igual

O NOSO AMIGO E COLABORADOR MARCOS SANTOS,
CUMPRE 45 ANOS. Parabéns  para el e grazas emocionadas pola
súa compañía sempre desinteresada.Na imaxe, Marcos celebra o seu
aniversario coa súa  familia á que teño que recoñecer que sempre me
fixeron sentir como un máis.

NOVO ATENTADO CONTRA O POBO PALESTINO
SANTIAGO. Representantes da iniciativa Palestina.gal, que agrupa activistas e
colectivos contrarios á ocupación de Israel e se marca como obxectivo urxente
denunciar o acordo Trump-Netanyahu para a anexión da Cisxordania, tentaron
o15 de maio, aniversario da Nakba, registrar escritos dirixidos aos grupos do
Parlamento Galego e ao Goberno español en que demandan a intervención
decidida no ámbito das súas competencias para evitar este novo atentado
contra o pobo palestino.
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Como, o levas o confinamento Alber-
to?

Estouno levando ben, con plena con-
ciencia de que  cumprir con responsa-
bilidade e civismo as instrucións sani-
tarias é algo imprescindible para acabar
canto antes con esta situación.

Como un mozo de Lugo, chega ao
Choco?

Eu procedo da canteira do Lugo. Estiven
preto de chegar ao primeiro equipo,
pero coincidiu co ascenso a segunda
división e non foi posible. Entón vime
para Vigo a estudar enxeñería, alí, ades-
trando co Valadares, coincidín con Mar-
cos Montes .Cando el colleu o Choco
chamoume .

Non puidestes celebrar o éxito de-
portivo como se merece?

Non, claro. Non o celebramos nin coa
metade da intensidade que o fariamos
nunha situación de normalidade. Esta-
mos á espera de poder xuntarnos para
facermos unha cea e celebrármolo en
condicións.

A confirmación do ascenso foi un
pouco estraña, non?

Si. Eu enmárcoa no contexto xeral de
incerteza que estamos a vivir. Un venres
nos  din que estamos ascendidos, e un
luns sacan unha circular na que suxiren
que en categoría xuvenil, non hai nin
ascensos nin descensos. E claro, despois
da inmensa alegría, levamos un pao
considerable. Afortunadamente esa cir-
cular estaba errada na súa redacción, e
o xoves desa semana, ratificáronnos o
ascenso.

ALBERTO SUÁREZ, ADESTRADOR DO CHOCO

Moi preto das 7 décadas de vida, o xuvenil do Choco acadou o inmenso éxito deportivo de ascender á máxima categoría. Na próxima temporada, equipos de
tanta historia e relevancia deportiva como o Depor, o Celta, o Sporting de Gijón, ou o Racing de Santander visitarán a nosa vila. A Nova Peneira conversou co
seu adestrador, o lucense Alberto Suárez. Aínda  que non podiamos deixar  pasar a oportunidade , de que a primeira pregunta da nosa charla fose para o
delegado do equipo, o incombustible Manolo Conde, se cadra unha das figuras máis relevantes de toda a historia do fútbol de Redondela.

“NA DIVISIÓN DE HONRA, O CHOCO VAI DAR
GUERRA EN TODOS E CADA UN DOS CAMPOS”

O XUVENIL DO CHOCO
ASCENDE Á DIVISIÓN DE HONRA



Como, o levas o confinamento Alber-
to?

Estouno levando ben, con plena con-
ciencia de que  cumprir con responsa-
bilidade e civismo as instrucións sani-
tarias é algo imprescindible para acabar
canto antes con esta situación.

Como un mozo de Lugo, chega ao
Choco?

Eu procedo da canteira do Lugo. Estiven
preto de chegar ao primeiro equipo,
pero coincidiu co ascenso a segunda
división e non foi posible. Entón vime
para Vigo a estudar enxeñería, alí, ades-
trando co Valadares, coincidín con Mar-
cos Montes .Cando el colleu o Choco
chamoume.

Non puidestes celebrar o éxito de-
portivo como se merece?

Non, claro. Non o celebramos nin coa
metade da intensidade que o fariamos
nunha situación de normalidade. Esta-
mos á espera de poder xuntarnos para
facermos unha cea e celebrármolo en
condicións

A confirmación do ascenso foi un
pouco estraña, non?

Si. Eu enmárcoa no contexto xeral de
incerteza que estamos a vivir. Un venres
nos  din que estamos ascendidos, e un
luns sacan unha circular na que suxiren
que en categoría xuvenil, non hai nin
ascensos nin descensos. E claro, despois
da inmensa alegría, levamos un pao
considerable. Afortunadamente esa cir-
cular estaba errada na súa redacción, e
o xoves desa semana, ratificáronnos o
ascenso.

Sabes que estás nun equipo que ten
unha relevancia extraordinaria no
que se refire ao traballo coa canteira.

Xogadores de elite como Pablo Cou-
ñago ou Iago Bouzón, veñen de
aquí?

Si, seino.
Fainos unha valoración global da
temporada?

O equipo foi feito practicamente de 0,
xa que moitos xogadores pasaran a ca-
tegoría superior. E o seu resultado era ,
a verdade, unha incógnita. Si que é
certo, que na pretemporada chamárame
moitísimo a atención en positivo como
estabamos adestrando os rapaces .O
comezo da liga foi de fábula, na xornada
7 levabamos 6 vitorias e 1 empate .No
mes de novembro tivemos unha fo-
chanca  de resultados. En decembro
saímos dos postos de ascenso. E en xa-
neiro volvemos a retomar. Cando foi o
parón, se non me equivoco, levabamos
6 vitorias en 7 partidos.

Caramba, estabades lanzados?
A verdade é que si. E, non era  só que
gañaramos, senón tamén que as sensa-
cións de xogo eran realmente boas.

Adestrar a  adolescentes non resulta
complicado?

Vamos ver, a adolescencia é unha idade
difícil que todos pasamos, e cómpre
saber comprendela e respectala, pero
sen esquecer  marcar moi ben , á súa
vez, as normas de comportamento. O
fútbol importa, pero o respecto polo
grupo importa máis. Teño que dicir ta-
mén, que os nosos rapaces son absolu-
tamente encantadores.

O equipo técnico é de luxo, Pablo
Couñago, Hugo Álvarez ,Manolo
Conde(delegado) e ti mesmo?

Moi ben descrito. Un auténtico luxo
tanto profesional como humano, non

só son os meus compañeiros, para min
son os meus amigos.

Non tedes medo de que aos rapaces
se lles soba o éxito á cabeza ?

Haberá que xestionalo con intelixencia,
claro. A verdade ao equipo cámbialle a
vida moitísimo. É ilusionante para
todos, e danos unha oportunidade de
crecemento enorme

Que sentimento percibes na afección?
De inmensa satisfacción. Eu creo que
vai ser un ano moi bonito. Agardo que
a situación sanitaria se normalice o
antes posible e que poidamos ver os
campos con xente pronto, porque o
ano pode ser precioso.

Estades traballando na planificación
da temporada?

Estamos perfilándoa, porque si que é
certo que habería que incorporar xoga-
dores. De feito aínda non está confirmada
a nosa continuidade como corpo técni-
co.

Home, despois de ter ascendido,
sería estraño  que non seguísedes?

A disposición, tanto do equipo como a
nosa é moi boa e supoño que non
haberá problema.

O obxectivo para a nova temporada,
cal é?

A permanencia. Sería un éxito rotundo,
pois é unha categoría moi complicada
na que nunca competimos. Agoar ben,
estou seguro de que o Choco vai com-
petir e dar guerra  en todos os campos

E no primeiro equipo, é unha mágoa
quedastes a 4 puntos de xogar a
fase de ascenso?

Si, a verdade que é unha pena. Ademais
esta fase penso que ía estra máis igualada
que nunca.
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“COCIÑA ABERTA TODO O ANO”
A TASCA DE MUCHA

O goberno de Feijóo
somete a Redondela a
un penoso abandono
REDONDELA.

A extensión da epidemia motivada
polo COVID-19, como no resto de
territorios de Galiza, supuxo unha
parálise económica brutal na bisbarra
de Redondela.  Agochándose tras o
mando único decretado dende Madrid,
o goberno de Feijóo con numerosas
competencias vixentes abocou a unha
situación extrema de necesidade a
miles de traballadores e traballadoras,
autónomas, comerciantes, marisca-
doras, mariñeiros,… As graves ca-
rencias estruturais dos sectores eco-
nómicos máis castigados polas polí-
ticas desenvoltas dende o goberno
da Xunta de Galiza, deparan un pa-
norama desolador para o futuro in-
mediato. 

Á inexistencia dun Plan de Desen-
volvemento Industrial, que puxera a
funcionar o principal motor económico
do País, a área de Vigo, súmanse a
nula xestión en políticas de emprego,
alarmante aumento das taxas de paro,
precariedade e deterioro dos servizos
sociais. Nos últimos dez anos Redon-
dela perdeu preto de 800 habitantes,
un dato moi significativo.

Nos dous meses que levamos xa
de desenvolvemento das medidas sus-
citadas polo estado de alarma, a ac-
tuación “brazos cruzados”, caracterizou
ao goberno da Xunta. A sanidade, o
ensino, o sector do mar non se libraron
da inacción da Xunta de Galicia.



ÁNGEL PÉREZ. Profesor de Filosofía

Risco moral
Acrise sanitaria inda é grave. Día tras

día as cifras de mortos dobran e tri-
plican as do tren que envorcou en Santiago
vai para sete anos. Pero os hospitais volven
ao seu ritmo de traballo anterior e daquela
as urxencias vanse trasladando cara a crise
económica. Os expertos auguran maiores
perdas que na crise financeira do 2008.
Polo tanto, nos próximos meses volveremos
escoitar moitas palestras e faladoiros sobre
economía. 

Dous temas teñen captado a miña
atención. Un a escala europea, o outro na
española. A nova presidenta da Comisión
Europea no discurso de apertura do Par-
lamento europeo proclamou “non deixa-
remos a ninguén atrás”. Angela Merkel,
obxecto de unánime encomio pola súa di-
rección ao fronte da pandemia en Alemaña,
na reunión do 23 de abril dos líderes da
UE, na que se discutiu como evitar que a
crise do virus derivara nunha nova crise
de débeda como foi a anterior, deixou
clara cal era a posición dos que agora cha-
man catro “frugais”, Finlandia, Austria,
Países Baixos e Alemaña: nada de trans-
ferencias aos países do sur. Quen necesite
cartos que os compre e que pague relixio-
samente o seu prezo, claro.   

No territorio do Reino de España o
tema é a saída inmediata do Estado en
axuda dos traballadores e das empresas
que se viron forzadas a quedar na casa ou
baixar a persiana. A medida recibiu mesmo
o apoio de quen hai oito anos apuntárase
as medidas de austeridade. Son dúas crises
distintas din. Esta está causada por un fe-
nómeno externo a economía que detivo a

actividade económica. Ademais esas me-
didas son temporais. Durarán o tempo en
que empresas e traballadores reinicien as
súas actividades. Pero, a maiores desa me-
dida, é intención do goberno instituír unha
axuda permanente con certas condicións
ás familias. Unha variante de renda básica
que, pola contra, ten suscitado a contra-
riedade da oposición. Son moi significativas
as declaracións contrarias da Igrexa. 

Os dous temas, na miña opinión, teñen
un fondo común. Os países do norte non
están dispostos a financiar aos do sur do
mesmo xeito que en España, como en ou-
tros países europeos, os “ricos” non están
dispostos a financiar aos “pobres”. O que
aquí interesa é que en ambos os dous
casos os argumentos que pesan máis en
contra da transferencia de fondos dos
países ricos aos pobres, ou das clases,
hoxe máis ben, do un por cento máis rico,
á maioría pobre, non son  estritamente
económicos, que tamén, senón, repárese
na presenza da Igrexa, morais ou de prin-
cipios.

Os defensores da renda básica sosteñen
a súa pretensión na idea de liberdade real.
Para eles ser libre é non depender de
outros. Sexa dun Estado ou dalgún grupo
de poder privado. Os detractores sosteñen
que esa liberdade implica un risco moral.
Na súa opinión promovería a irresponsa-
bilidade económica. A idea de que non é
necesario traballar para vivir. O certo é
que esa idea non se sostén cos feitos. Os
países do sur traballan máis horas que os
do norte e os que reciben unha renda
básica seguen traballando. Así lles vai.
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AER pide que os grupos municipais renuncien a
90.000 euros para axudar na loita contra o Covid 19
REDONDELA.

A crise sanitaria, econoḿica e social
que esta ́a provocar a pandemia do Co-
vid-19 require que as instituciońs pub́licas
disponãn do maior nuḿero de recursos
posibles para paliar os seus efectos nega-
tivos. Dende o Concello de Redondela
sera ́ necesario levar a cabo diferentes
tipos de medidas, especialmente no aḿbito
social e econoḿico. Pero calquera iniciativa
do Concello implicara ́ben un aumento
do gasto, ben un descenso de ingresos.

Partindo de que os recursos municipais
son limitados, vemos necesario buscar
medidas de aforro. Fronte a iniciativas
doutras forzas polit́icas, AER pensa que
a mellor maneira que tenẽn os grupos
polit́icos de seren ut́iles e ́ rebaixar as
asignaciońs econoḿicas que perciben dos
orzamentos municipais.

Proposta de AER: aforrar 90.000 euros
neste mandato para destinalos a loitar
contra os efectos do Covid-19.

A Agrupacioń de Electores de Re-
dondela leva ao pleno deste xoves a se-

guinte proposta:
A proposta de AER substituiriá a ́que

actualmente esta ́en vigor e que foi apro-
bada no Pleno celebrado o 5 de setembro
de 2019 cos votos a favor de Bloque Na-
cionalista Galego e do Partido Popular
(cousas veredes). As asignaciońs aprobadas
por BNG e PP suponẽn un custe anual de
22.500 euros (90.000 euros no mandato
de 4 anos) superior a ́proposta que foi le-
vada a ese mesmo pleno polo goberno
(PSdG-AER).

La
lujosa

RÚA
MEIXÓN
FRÍO, 22

REDONDELA

Peixes e mariscos 
da Ría de Vigo
Menú do día

R/ Isidoro Queimaliños, 41
Redondela - 986 401 194
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Como vai ese confinamento?
Lévoo ben. Eu cando rodo sempre
estou fóra, pero aproximadamente
nove meses ao ano, traballo na casa
preparando os proxectos, polo que
estou facendo o habitual, vaia. Eu
vivo en Vigo, preto do Castro, e agora
que se pode , gústame pasear por aí.

A natureza é moi importante no teu
traballo, verdade?

A verdade é que si. Eu nacín nunha
pequena aldea da comarca de Valdeo-
rras, e supoño que iso influíu. Eu creo
que a grande cantidade de mulleres
sabias que tiña como veciñas foi un
dos factores que me impulsaron a
facer cinema.

E logo?
O cine que fago agroma desa natu-
reza e da nosa lareira. Lembro que
cando eu era neno xuntábanse as
veciñas e veciños alí a contar his-
torias, que en realidade eran a tra-

dición oral de séculos. E ,eu tiven
claro que o cine tiña que contar
historias.

Cando decides que te queres dedicar
ao cine?

Eu creo que xa foi desde esa Lareira.
Cando era adolescente fun  estudar a
Barcelona, e na universidade montamos
unha escola de cinema. Conseguimos
cartos, e con financiamento sempre é
máis fácil. Montamos un servizo que
consistía en levar cine a todos os

barrios e aldeas de Catalunya. Rematei
na universidade e xa comecei a traballar
en cine.

E por que en Barcelona?
Para aprender o oficio, aquí non
había posibilidades, pero xa tiña a
intención de volver a Galicia e con-
tar historias aquí. Despois de gañar
un premio polo guión de OLLO
BIROLLO, decidín retornar a Ga-
licia, e ao final xa fixen 7 longa-
metraxes.

Cando volves a Galicia xa montas a
produtora Via Láctea?

Non, tiven outras dúas antes .Via
Láctea monteina no ano 92.

Tamén fas documentais?
Si, é un xénero que me gusta moito,
pero desde que me metín na ficción
xa non os fago, porque a ficción en-
gancha como o fai a droga dura.

Pradolongo foi un éxito enorme ,
verdade?

A verdade é que si, xa vai, na TVG

IGNACIO VILLAR, DIRECTOR DO FILME

O próximo 19 de Xuño, na vila de
Redondela vaise estrear a película
MARÍA SOLIÑA. Rodada entre esta
vila e Cangas, proxectarase por
vez primeira en Redondela, e ao
día seguinte na localidade do
Morrazo. Nós falamos co seu
director

“O DESCUBRIMENTO DA COCA FOI MOI
IMPORTANTE PARA QUE O ESTREO DE
MARÍA SOLIÑA SEXA EN REDONDELA”

O 19 DE XUÑO ESTREA MUNDIAL DE
“MARÍA SOLIÑA” EN REDONDELA
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polo medio millón de espectado-
res.

Alí, foi cando mudastes a forma de
promoción?

Si, decidimos non estreala ao mesmo
tempo nas cidades galegas, senón es-
treala cada semana nunha cidade di-
ferente. E unha semana antes do estreo
coa actriz e os actores protagonistas
iamos polos institutos da comarca a
promocionar o film.

E que tal a atención dos alumnos?
Espectacular, quedamos moi satisfeitos.
A promoción da película comezou en
Valdeorras, e a primeira fin de semana
metemos 6000 espectadores.

E coa Esmorga?
Alí foi outro concepto de promoción
.Increiblemente o banco deunos un
préstamo e puidemos empapelar toda
Galicia, cos seus carteis. A película
enganchou moito tamén.

O Mestre Mateo resísteche, creo que
fuches nomeado seis veces, non?

Despois da Esmorga decidín quitarme
do Mestre Mateo e non presento nin-
gunha película. Non me interesa ese
premio, penso que os criterios que
determinan os galardóns non son pro-
fesionais, senón doutro tipo.

A estrea mundial de MARÍA SOLIÑA
vai ser na vila de Redondela?

Si, rodamos en Redondela e en Cangas
e podería ter sido en calquera das
dúas vilas. Eu sempre estreo onde
rodo, e nesta película tanto Redondela,
como Cangas son fundamentais. O
descubrimento da Coca foi capital
para que o estreo fose en Redondela,
supón a fusión entre un dragón e unha
muller que loitou para ser libre.

Por que María Soliña?
Eu tiña claro desde hai moito tempo
que quería contar a súa historia, a
dunha muller que é pouco coñeci-
da.

E non tiveches problemas para topar
fontes documentais?

Eu preguntei en Vigo a moita xente
se a coñecía, e case ninguén era co-
ñecedor da súa historia. A película
conta o que refire a lenda. Despois
investigamos o que pasou en Europa
cando queiman a María Soliña, en
1621,e descubrimos que en Noruega
hai unha muller, Ana Pederdoque,
que era viúva como  María Soliña e
rica igual ca ela, e como a nosa, foi
acusada de bruxa e queimada. Tamén
estudamos outros episodios seme-
llantes en EEUU, Alemaña e Ingla-
terra de mulleres acusadas de bruxería,
que son asasinadas reproducindo es-
quemas moi parecidos aos da nosa
historia.

Eses casos están mellores documen-
tados có de María Soliña?

Abofé que si. Máis ou menos desde

os RRCC, a historia de Galicia, a nosa
historia, desapareceu da escrita. Todo
o noso é transmisión oral, e María
Soliña tamén.

Canto tempo levou o guión?
Nove meses

Dicíasme que hai conexión  entre
María Soliña e a COCA de Redon-
dela?

Pois si, o dragón da Coca de Redondela
é o mesmo có que ataca a María
Soliña. E as conexións se repiten ao
longo de toda a historia da humanidade,
ou a agresividade que sufriu María
Soliño non é a mesma que padecen as
mulleres na sociedade actual¡¡

Este estreo vai ser diferente?
Si, por vez primeira a xente do rural
vai asistir a un estreo antes cá da
cidade. Ata que a situación dos cines
non volva  a normalidade ,todas as
nosas proxeccións serán ao aire libre
en concellos que non teñan cinema.
Tamén montaremos autocines, e a es-
trea nesa modalidade será en Verín.

Caramba, que ben, pero iso necesita
un espazo bastante grande non?

Si, en Verín teñen un espazo para 300
coches.

Que tal vos tratou o pobo de Redon-
dela na rodaxe?

De maneira marabillosa. De feito eu
son especialista en empanada de Cho-
cos.

Ti abriches camiño no cinema gale-
go?

Eu estouno a continuar, quen o abriu
foi Chano Piñeiro.
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E como se che deu por meterche
neste mundo do mar?

Un grande amigo meu, convenceume,
fun probar, gustoume moitísimo. Unha
forma de vivir moi  galega e moi da
comarca de Redondela, e desde logo
non me arrepinto en absoluto. Estou
moi satisfeito e só podo dar as grazas
a que me axudou a ser un máis da
grande familia mariñeira.

Ti fixeches política, de maneira moi
activa en Redondela. O teu posto na
confraría, implica que tamén teñas
que facer política?

A política, dígoo  con franqueza , sa-
turoume. Porén, na confraría , entrou
xente nova, con gañas de mudar a re-
alidade, gustoume moito como me
formularon a súa visión da realidade,
e a verdade, ti, que me coñeces, sabes
que eu son un  pouco fervellasverzas,
e gústame implicarme activamente
nos contextos sociais nos que estou.
Cos meus erros e cos meus acertos,
peros sempre coa mellor das vontades
de colaborar , humildemente, no ben
común. Presenteime e saín elixido.

Que tal con Gonzalo, o novo pa-
trón?

Estou realmente contento co seu tra-
ballo. E temos unha visión semellante

da realidade. Arrincamos o proxecto
sobre novembro, e a gora mesmo es-
tamos nun proxecto que ten a intención
de sementarmos en conxunto coas
confrarías de Redondela e Vilaboa, e
construírmos un sistema de traballo
conxunto.

En Redondela tamén temos novo
patrón?

Si, e eu creo que ten unha visión pa-
recida á nosa.

Para os que somos de terra, cóntanos
cal é o traballo esencia dunha con-
fraría de pescadores?

A confraría de Arcade ten 19 membros,
temos unha xunta xeral na que deter-
minamos a maioría de cousas que se
fan, logo ten un cabildo, que se compón
de oito persoas, coa vontade de sermos
áxiles na xestión que toma decisións
de tipo económico. Temos  trasma-
lleiros, xente que vai a buscar a
ameixa a flote, xente que a vai buscar
a pé, temos anguileiros.....Somos a
segunda confraría da ría de Vigo, que
máis factura.

Cal é a primeira?
Creo que Cangas.

Non determinades cales son as zonas
nas que se dá mellor a ameixa?

Si, estamos facendo estudos ao res-

pecto, e tratar de comprender os mo-
tivos que fan que nunhas zonas se
dean mellor ca noutras.

E no que respecta ás vixilancias?
Nese aspecto tamén temos intención
de chegarmos a acordos con Redondela
e Vilaboa para facérmolas na medida
do posible de maneira conxunta.

Redondela, ten a marca do Choco, e
vós?

A nosa intención é ter unha marca
conxunta da enseada de San Simón,
e xa comezamos a falar, pero agora,
as circunstancias sanitarias nas que
estamos a vivir, deixou todo un tanto
parado. Todo isto son proxectos que
non podo asegurar que se acaben con-
vertendo en realidades, malia que nós
imos pelexar porque sexa así.

A lonxa?
A nosa intención é modernizala con
luces led e placas solares co gallo de
optimizar o consumo enerxético.

Cales son os criterios que determinan
as especies que sementades?

Na enseada seméntase xapónica e
fina, e para fóra da ría sementamos
babosa. Este ano fixemos varios es-
tudos para determinar os mellores cri-
terios tanto  de selección da especie
sementada como da súa protección
dos depredadores. Así por exemplo,
este ano comezamos a pór nasas para
eles, que xa che digo que hai moitísi-
mos que antes non existían.

Cóntanos como é o proxecto “ da
lonxa á túa casa”?

A aceptación foi marabillosa, á xente
encántalle ver chegar ao mariñeiro coa
mercancía recen collida, e ser partícipe
de todo o proceso .De feito tivemos
que mercar unha máquina para dispensar
o número de entrada e que se atendera
por escrupulosa orde de chegada. E
para os mariñeiros, resúltanos moito
mellor economicamente. A mágoa foi
ter que cortalo polo tema da coronavirus.
Ah, e  non me quero esquecer de que
temos intención de pintar e pór moi
bonita a lonxa para facela máis atractiva
ao visitante potencial.

Rematamos, que repercusións está
tendo a situación sanitaria no voso
negocio?

As repercusión son horribles, non nos
quedou máis remedio que facer un
ERTE, porque agora non temos in-
gresos, e hai gastos como por exemplo
o das piscinas de anguías que hai que
seguir mantendo. E os autónomos do
mar están realmente mal, e considero
que a situación das artes pequenas
non foi tida en conta pola administra-
ción.

ESTOU REALMENTE SATISFEITO DO TRABALLO
DE GONZALO, O PATRÓN DA CONFRARÍA”

JORGE VARELA, SECRETARIO DA CONFRARÍA DE PESCADORES VIRXE DO CARME DE ARCADE

Se falamos de Jorge Varela, seguro que case ninguén se decata de quen é
o protagonista desta reportaxe, aínda que se utilizamos o seu alcume e
dicimos que a conversa foi con Chopi, a cousa cambia. El é un grande
amigo de A Nova Peneira, e non por casualidade, é o noso amigo porque é
dos bos e xenerosos aos que cantou Eduardo Pondal, dos que che dan e
non che piden, dos que che acompañan e non che exixen, dos que che
suxiren e non reprochan. Os camiños da vida dan moitas voltas, e no caso
e Chopi, levárono do mundo da hostalaría ao universo das ondas do mar
de Vigo que cantaba Martín Codax,e para nós, foi, coma sempre un pracer
conversar con el sobre o traballo que desenvolve a confraría de Arcade.

"LUME
NOS CUS"

SOUTOMAIOR
LOURIDO S/N

ASOCIACIÓN 
DE BOLOS 



REDONDELA.

Dende a creación da nova Con-
cellaría de Cultura, lévase traballando
a reo para convertir en realidade
unha moción presentada no Pleno
do 26 de Novembro do 2015 pola
Agrupación de Electores de Redon-
dela. Moción de promoción de gru-
pos e artistas locais que fora aprobada
por maioría, cos votos en contra do
Partido Popular.

Redondela, berce de artistas de
diversas disciplinas, non dispoñía
dunha base na que poder atopar
quenes eran estes e estas artistas e

cales eran as súas artes. Convocouse
abertamente mediante a edición e
difusión de carteles, o envío de co-
rreos electrónicos e o uso de redes
sociais, abríndose así a opción ás
persoas artistas do municipio, de
inscribirse nun Rexistro municipal.
Solicitouse a estes e estas artistas
un pequeno curriculum, unhas líneas
nas que se describise a súa expe-
riencia tras a cámara, o micrófono,
o lapis, os pinceis, os cinceis ou o
seu instrumento musical habitual.

Mentres o mundo das actuacións
se paraba en rúas e teatros por mor

da pandemia do Covid-19, o depar-
tamento da Concellaría de Cultura
seguía a traballar a reo de portas
adentro e en poucas semanas co-
mezaron a chegar fotos, textos e
enlaces a vídeos de todas as artes:
fotografía, música, pintura, literatura,
escultura, artes escénicas, ... Así
arrancou un espazo dentro da web
do concello (redondela.gal) que
conta nestes momentos cos contactos
e historias de máis de 50 artistas.
Cada artista conta cunha ficha des-
criptiva individualizada, cunha breve
descripción da súa obra e un contacto
facilitado polos/as protagonistas da
mesma. Trátase dun Rexistro vivo,
no os artistas de Redondela poden
anotarse en calquera momento.

REDONDELA.

Xoán Carlos González afirma “que se trata dunha
oportunidade para convertila nun espazo urbán para
a veciñanza. O Proxecto da Xunta, crea zoas de pri-
meira e de segunda”. Propoñen  ademáis de que a
estrada pase a titularidade municipal.

Dende a organización nacionalista veñen de
analisar a proposta de renovación da Avenida Mendiño,
elaborado pola Consellaría de Infraestructuras. Para
tal fin, remitíuse no mes de marzo un Convenio, no
que o Concello debe aboar 433.000€ dun total de
1’6 millóns de euros.

O Proxecto contempla a construcción dunha ro-
tonda no acceso a Redondela dende a 

N-552, e a partir de aí ata a que xa existe no
acceso a pavillóns e institutos, aumentan a beirarúas
empedradas, a costa de eliminar o arborado actual-
mente existente. A partir desa rotonda ata o Centro
de Saúde as beirarúas actuauis cambianse por firme
feito en cemento. Dende aquí ao Peirao de Cesantes,
prácticamente só se renova o asfalto, sen que melloren
os espazos polos que se moven os peóns e peoas.

Para os nacionalistas, no seu treito inicial desen-
vólvese unha actuación “fastuosa”, mesmo renovando
todo o aparcadoiro da explanada con beirarúas em-
pedradas na marxe do río, e ata diante de Aqualia.
Paseniñamente o proxecto perde “categoría”, para
quedar a zoa da avenida Mendiño, onde se concentran
vivendas, varios negocios de hostelaría e o Centro
de Día, prácticamente igual a actualidade.

Tálanse os plataneros, para gañar espazo ao apar-
cadoiro, “e malia que prantan árbores de baixo porte,
o acceso escolar, e esparcemento vai quedar claramente
afogado en  contradición coa concepción de cidade
amable, roteiros accesíbeis, e cidade da infancia
polas que cómpre apostar realmente”, manifestan.

Maio 2020 [IX]

redondela

Propoñen a humanización
integral con carril bici da
Avenida Mendiño

O rexistro de artistas locais bota a andar
con máis de medio cento de integrantes



BUEU.

O SonRías Baixas anunciou
que, finalmente, non poderá
celebrar a súa 18ª edición nas
datas previstas, os días 30, 31
de xullo e 1 de agosto deste
2020. A evolución da crise sa-
nitaria sen precedentes que es-
tamos a padecer e a indefinición
nas medidas que deben aplicar
os festivais musicais na “nova
normalidade” para garantir a
seguridade do público asistente,
das e dos artistas e do resto
das persoas que traballan nun
evento destas características
obrigan a organización do fes-
tival de Bueu a a pospor o seu
18º aniversario aos días 5, 6 e
7 de agosto de 2021.  

O equipo do SonRías Bai-
xas traballa xa no cartel artístico
do próximo ano e aínda que
non poden garantir “que o pro-
grama de 2021 sexa idéntico
ao previsto para a edición
2020”, hoxe anunciaron que
Kase.O. tocará no SonRías
Baixas 2021 e que a maioría
dos artistas que se anunciaran
para esta edición están amo-
sando a súa predisposición para
adaptarse ao novo calendario.
Considerado con frecuencia o
mellor rapeiro en lingua hispana
do mundo, Kase.O é unha icona
do hip hop non comercial es-

pañol dende hai máis de 20
anos. O SonRías confirma así
que mantén en cartel un dos
pratos fortes desta edición, a
proposta máis persoal, sincera,
valente e arriscada coa que
quen fora integrante dos míticos
Violadores del Verso conseguiu
un disco de ouro, foi nomeado
aos Grammy Latino e bateu
récords de asistencia en espazos
paradigmáticos como o Wizink
Center Madrid ou o Palau Sant
Jordi Barcelona.  

A organización comunicou-
lles a confirmación de Kase.O.
no cartel do festival, en primicia,
ás persoas que compraron a
súa entrada para gozar coa mú-
sica e a praia este verán de
2020, anunciándolles tamén
que as entradas compradas va-
lerán para o SonRías Baixas
2021 e que as persoas que de-
cidan conservalas recibirán
unha pequena compensación,
pola súa fidelidade e confianza.
“E é que”, explícanlle dende o
SonRías Baixas ao seu público,
“se conservades a vosa entrada,
axudádesnos a sobrepornos

nun momento de gran dificul-
tade e dádesnos forzas para
seguir soñando para vós tres
días e tres noites inesquecibles
de música, praia e sorrisos”.
Para as persoas que queiran
axudar a organización do fes-
tival e conservar a súa entrada
pero non saiban seguro se po-
derán asistir ao festival nas no-
vas datas, habilitarase a opción
de cambio de nome un par de
meses antes do SonRías Baixas
2021, coa opción de cedela ou
regalala a outra persoa. 

As persoas que non queiran
ou non poidan conservar os
seus tickets, poden solicitar o
reembolso íntegro do importe
seguindo as instruccións que
lles chegaron á dirección de
correo-e empregada no mo-
mento de comprar a entrada,
antes do luns 8 de xuño ás
23:59h. Unha vez finalizado o
prazo de solicitude, a organi-
zación comezará co reembolso
dos cartos, que non deberá de-
morarse máis 5 días. A infor-
mación está recollida na web
do SonRías Baixas e o correo
de consulta é festival@son-
riasbaixas.info.  A organización
do festival manifesta o seu
agradecemento ao público, pola
súa paciencia e polas mensaxes
de ánimo que están recibindo.
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OS POEMAS DE MAR MIGUEZ

SÓF TI
Non deu chegado a luz

Nesta manãn friá que me
envolve, So ́ti co teu alento

Es quen de procurarme
A luá que arrecende.

Non cairon mais baǵoas
Na noite das filantes

namoradas, So ́ti co teu
silencio

Es quen de procurarme
A altura de quen voa.
Non se oiron mais os

lamentos
Que despiden a aurora que

me ronda, So ́ti coa tuá forza
Es quen de procurarme
O tempo que me sonã.

VIVE
Cada caricia, cada abrazo,
Son pequenos tesouros que

Garda a nosa alma, Envoltas
en raso e sateń, Moedas que

mercan calma.

Cada bico que non damos É
unha peza esquecida

no quebracabezas da vida,
momentos que se van,
oportunidade perdida.

Ama como si solo ti amases,
Bica como si non o puideras
volver facer, Rie, salta, baila

,vive
Deixa que brote a maxia
en cada novo amencer.

O 18º SonRías Baixas,
aprazado ao verán de 2021 

poemas / o morrazo

CASA CULTURAL DE NESPEREIRA
NOVA XERENCIA

COÑÉCENOS

CASA CULTURAL DE NESPEREIRA
NOVA XERENCIA

COÑÉCENOS
TODO TIPO DE BOCATAS,
HAMBURGUESAS,
SANDWICHES, AMPLA
CARTA DE TAPAS E
PRATOS COMBINADOS

BUEU.

Félix Juncal, alcalde do Con-
cello de Bueu, manifesta con
absoluta rotundidade o apoio
incondicional á reclamación da
veciñanza da Illa de Ons que
estes días iniciou un peche no
salón de plenos da Casa Con-
sistorial en sinal de protesta ante
a confusión xerada pola Xunta
de Galicia co sistema de acceso
ás súas vivendas. O rexedor cua-
lifica a actitude da Xunta como
“insensata, irresponsable e desleal
coas persoas de Ons e co Con-
cello de Bueu”.

“Non estamos dispostos a
aceptar que o acordo ao que se
chegou o 18 de setembro de
2019, froito da mesa de diálogo
entre a representación da veci-
ñanza, os membros da corpora-
ción municipal, así como da
Conselleira de Medio Ambiente
e do Conselleiro de Cultura,
sexa incumprido e interpretado
nun sentido totalmente oposto”.
Neste sentido, o alcalde insiste
en que o acordo recoñece un
cupo para illáns e illás de 800
persoas en total, ao que habería
que engadir, se houbese deman-
da, un bloqueo de ata 300 prazas
do cupo de visitantes, tal e como
se acordou na mesa de setem-
bro.

Dende a Alcaldía, con mo-
tivo das dúbidas xurdidas nos
días previos á Semana Santa,
remitiuse ás dúas Consellerías,
así como á Dirección Xeral
de Patrimonio Natural, un es-
crito aclarando todas e cada
unha das cuestións relacionadas
con ese acordo consensuado,
sen que a día de hoxe se reci-
bise ningunha resposta ao res-
pecto. 

Apoio á veciñanza
de Ons que iniciou
un peche na casa
consistorial 
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opinión

Dolce cafeteria
ALAMEDA TALO RÍO, 8 - ARCADE

617 37 72 26
FACEBOOK.COM/CAFE-DOLCE-ARCADE-1573295686032056/

Disfruta dos
nosos cafés,

copas e xeados
nun ambente

agradable

“O fin do Estado, repito, non é converter
aos homes de seres racionais en bestas
ou autómatas senón lograr máis ben que
a súa mente e o seu corpo desempeñen as
súas funcións con seguridade, e que se
sirvan da súa razón libre e que non se
combatan con odio, ira ou enganos, nin
se ataquen con malicia. O verdadeiro fin
do Estado é, pois, a liberdade”.  

(Spinoza, Tratado Teolóxico-Político, XX, 6)

Cal é a verdadeira brecha do alumado
no ensino no ensino público? Escoi-

taba á Conselleira de Educación dicir que
a brecha dixital provoca brecha social. Que
unha responsable do ensino público fago
o enunciado ao revés é para botarse a cho-
rar.

Son profesor, tamén titor dun grupo e
falo con nais e pais; ademais son pai
dunha rapaza e un rapaz que estudian
nun instituto e nun colexio respectiva-
mente.  

Vivo e reflexiono sobre como está a
afectar o estado de alarma polo COVID-
19 dende esas diferenciadas facetas da
miña vida profesional e persoal;  e non
hai contradición por estar nos dous lados:
penso o mesmo como profesor e coma
pai responsable dun fillo e unha filla en
idade escolar. 

Estou preocupado e tamén expectante
sobre que vai saír de todo isto. Preocupado
non polo que está a pasar no ámbito do
ensino, senón polo que vaia  pasar: polo
que “sacaremos” en positivo desta crise
se é que iso aínda é posible. 

Que imos decidir, cando xa a ansiedade,
o medo, a preocupación diaria e o recordo

deste confinamento e crise sanitaria se
vaian diluíndo coa volta á “normalidade”
e ao cotiá?: volveremos asumir como nor-
mal o que sabemos que nos levou a moito
do que estamos a sufrir?; imos deixarnos
levar polo desexo de volver a esa norma-
lidade e esquecer o que se agochaba de-
baixo das alfombras da educación publica?;
ou imos deternos, analizar, discutir, dia-
logar e pensar sobre o que cunha crise
sanitaria quedou espido, coma o rei do
conto, e  sabendo que o que miramos non
nos gustou?

O momento é complicado para todas
e todos, e a escola terá que atopar as so-
lucións e saír desta o mellor posible. Pero
comezamos cun erro: pensar neste mo-
mento de confinamento en termos de
continuidade, de como manter a norma-
lidade, en vez de en termos de ruptura e
de “parón” para mirar en profundidade e
coa calma precisa para as boas decisións. 

A única normalidade no día a día do
ensino e a presenza na escola das rapazas
e rapaces. Nunha sociedade de desigual-
dades sociais a escola é o lugar onde estas
diminúen. A volta a casa, a rúa, é a volta á
desigualdade. 

A “brecha dixital”, que tanto parece
preocupar e que ademais semella con-
formar o obxectivo prioritario para re-
mediar nesta crise, non é máis que o sín-
toma visible agora da grande brecha social
que xa estaba aí e non parecía preocupar
tanto antes da crise. Non hai brecha dixital
se non hai unha fenda socio-económica
de base. Pretender que a solución vai ser
artellar como dotar a todo o alumnado de
ordenadores e conexión a internet como

se iso fose rematar co estado de “anor-
malidade” académica é vivir nunha re-
alidade paralela e anestésica. 

Está claro que fai falta xa un cambio
de paradigma da Educación, para iso non
valen as persoas do paradigma anterior
pois non son capaces de mirar máis aló
dunha escola ao servizo dos/as xa bos/boas
estudantes e futuros/as profesionais. 

Ademais, o dixital e as súas ferramentas
basean o ensino no individual e,  para o
colectivo, para a súa necesaria construción,
aínda non están nin  preparadas nin o
profesorado ten a formación suficiente.
Un dos retos do ensino dunha sociedade
onde prima o individualismo é precisa-
mente artellar a relación entre o individual
e o colectivo. Se ademais entramos nos
intereses económicos que hai detrás do
“dixital” e as súas ferramentas o resultado
pode adiviñarse: comercialización da Edu-
cación, ou máis ben, golpe definitivo para
a mercantilización dun Dereito Funda-
mental como é o da Educación Universal,
Gratuíta, Pública e de Calidade. 

A Escola é o lugar da Educación, o
lugar onde as diferencias individuais se
respectan e defenden, á vez que o colectivo
se traballa dende o que temos en común
como cidadanía. Todos e todas estamos
chamados a traballar na construción do
colectivo e a Escola é o seu  lugar necesario,
ademais de case único agora, para comezar
a facelo. 

O ensino virtual ,a distancia, é coma
realidade virtual e as relacións a distancia:
cando se pecha a pantalla aparece a re-
alidade familiar, social, e os problemas
persoais, aparecen as “distancias”. Ade-

mais, este tipo de ensino funciona para
aquel alumnado para quen xa funcionaba
a presencial: os e as que xa estaban “me-
tidos” no sistema educativo. 

A falta de persoal, de material, de es-
pazo e tempo “aparta” a un grande nú-
mero de alumnos e alumnas, vai segre-
gando e situando ao marxe. Pretender
que con exercicios, repetición de tarefas,
plataformas dixitais e “clases virtuais”
imos recuperar e integrar a ese alumnado
non vai servir de nada e só vai crear máis
illamento e frustración. Non podemos
confundir igualar oportunidades de acceso
ao ensino con facer que ese dereito fun-
damental sexa un dereito de feito; debemos
coñecer cales son as condicións familiares,
sociais, económicas, persoais, que fagan
que o alumnado aproveite as oportunidades
e as ferramentas que se poñen á súa dis-
posición. O contrario e regalar un coche
novo e bonito a quen nin sabe conducir,
nin ten para gasolina, e nin sequera lle
preocupou nunca o conducir porque non
sabe nin onde ir. 

O  reto de pararnos a pensar e atallar
unha realidade que a crise sanitaria puxo
ao descuberto pero que estaba dramati-
camente xa aí. A crise sanitaria ten que
levar a unha “crise do sistema educativo”
e a súa relación coa alumnado. Lembro
que cando lía sobre a escola da república
había a anécdota do Inspector….

Necesitamos outro xeito de abordar a
Educación, con moitos retos pedagóxicos
dende logo, pero o primeiro ten que ser  o
da relación desta coas familias e de como
crear un lazo común para que as alumnas
e alumnos sintan que a Escola é un espazo
seu e onde desenvolverse como persoas
libres,  seguras e comprometidas co co-
mún.

PEDRO OCAMPO. Concelleiro de EU SON PORRIÑO

A “brecha” no sistema do ensino público



Maio xa peta na porta,
Maio amosa o fuciño

ninguén vai coller fiuncho
este ano no camiño.

Maio cabalo de ouro
xa escoito o teu trotar,

dende o monte baixas ceibe
até a porta do meu lar.

Nos campos medran as flores
alleas ó noso medo,

nós que eramos tan grandes
agora somos pequenos.

Maio ti ven onda min
que eu te hei de protexer

cas manciñas que me deron
ai, no día de nacer.

Abride todas as fiestras
que Maio xa ven chegando,
seica o viron polos montes

entre a herba xogando.

Este vai ser un bo ano
para facer marmeladas

cubertas de flores blancas
as moreiras adobiadas.

Para cando chegue Maio
eu voume vestir de festa,
farei un traxe con flores

e un sombreiro para a testa.

Farei unha garabata,
tamén farei uns zapatos

cando me deixen sair
cas follas dos meus carballos.

Maio achégate onda min,
vente deitar no meu colo,
que eu sen o teu agarimo
vou rematar medio tolo.

Temos un virus na casa
que nos entrou pola fiestra,

agora andamos todos
batendo na nosa testa.

Non hai moito que facer
sigan todos os consellos,

moito ollo cos cativos,
as cativas e os vellos.

Anden con mito coidado
moito ollo co goberno,

pola mañá din que branco
pola tarde din que negro.

Nesta crise sanitaria
din que hai moito experto,

cada un di unha cousa
non sei quen está no certo.

Para cando chegue Maio
porei xestas amarelas

penduradas do meu carro,
nas portas e nas xanelas.

Hai que se protexer ben
ca axuda da natureza
de feitizos e meigallos

que nos rompen a cabeza.

Ainda que fique na casa
o mundo sigue xirando,
as  horas coma paxaros

polo ceo van voando.

Van voando sobre o mundo,
sobre os sucios tellados

que polas choivas pasadas
estanche todos mollados.

Hai landras na miña horta
que as vai vir apañar,
botaime unha axudiña
que ben o hei de pagar.

O paporrubio común
ten o peito alaranxado

coma unha agulla pequena
o seu bico afiado.

Xirlin canta para min
dende a túa gaiola,

quen me dera o teu canto
pousadiño dunha póla.

Asomouse un pardal
ó limiar da miña fiestra,

tiña o bico encarnado
e branca a súa testa.

Ahí ven o Maio florido
coma un lobo famento,

brincando vai sobre a herba
axitada polo vento.

Até aquí as miñas coplas
para á xente de Aer,
para toda Redondela

para os que as queiran ler.

Unha aperta ben sentida
co meu corazón na man,
un bico dende esta beira

dende onde escoito o mar.

Maio, maiño
ti de onde ves,

con esa mascarilla
posta do revés.

Maio ven ó meu carón
co teu recendo de flores

que che bordarei un traxe
con la de todas as cores.

Ahí ven o Maio
baixando Ventosela
por riba dos tellados

ó centro de Redondela.

Ahí ven o Maio
para Redondela,

sonche os de Cesantes
que viñeron en ghamela.

Din que os de Vilar de Infesta
sonche bos facendo coplas,

ainda que vaias buscare
noutro sitio non atopas.

Tamén fixeron un Maio
a xente de San Martiño,

hai quen di que xa os viron
baixando polo camiño.

Na picota teñen sona
de facer maios moi bos,
cando eu era pequeño
seica eran do millor.

Ahí ven o Maio
baixando da Formiga

escapa rapaciña
que che come a barriga.

Os furanchos este
van ter que ziscar o viño,

a tortilla, máis a zorza
e empanada de millo.

Nos furanchos este ano
a ver quen bebe o viño,

se só saímos da casa
para sacar o canciño.

Ollando o mar de Vigo
dende este pequeno outerio,
vin como chegaban barcos
tamén vin os mariñeiros.

Ollando o mar de Vigo
dende o monte de Cedeira

moitas veces soñei eu
durmires á túa beira.

Ollando o mar de Vigo
dende o Monte da Peneda,
berreille ós catro ventos,
¡Que fermosa Redondela!

Unha aperta para todas
dende esta beira do mar,

non sei cando voltarei
Redondela, o meu lar.

Deixen que pase o tempo
que percorra o seu camiño,

sempre vai chegar máis lonxe
o que camiña amodiño.

XOÁN ALONSO
Corresponsal en Euskadi 
de A Nova Peneira coplas
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CANGAS.

1. Reforzo do sistema asis-
tencial

2. Programa de Emprego
Municipal.  As medidas nesta
aŕea serań cruciais para moita
vecinãnza en situacioń de de-
semprego. Un exemplo, os ser-
vizos de limpeza de ruás e edi-
ficios pub́licos deben ser refor-
zados para afrontar o novo es-
cenario, e isto non debera ser
asumido por empresas externas,
nin contratos encadeados.

3. Colaboracioń efectiva co
tecido econoḿico e produtivo .

4. Reformulacioń de priori-
dades nas obras . A crise sanitaria,
acompanãda de medidas como
a recomendacioń de non acceder
aś fontes pub́licas, puxo de ma-
nifesto a necesidade de completar
dunha vez, o acceso de toda a
poboacioń ao sistema de abas-
tecemento, saneamento e depu-
racioń de auga. Toda a vecinãnza

debe ter acceso a estes servizos
coas max́imas condiciońs hixieńi-
co-sanitarias, polo que se deben
priorizar e executar estas obras
nos investimentos disponĩbles:
Plan Concellos da Deputacioń,
concesionaria, etc.

5. Reforzo da limpeza viaria
e nos edificios pub́licos . A salu-
bridade pub́lica, debe ser outra
aŕea de actuacioń prioritaria,
tameń como viá de creacioń de
emprego, como se sinalaba no
punto 2. Estas actividades deben
ter unha partida especif́ica, e
non poden quedar “camufladas”
en baixo outras como a asigna-
cioń para a policiá local ou o
grupo de proteccioń civil.

6. Comarcalizacioń do Tu-
rismo e a Promocioń Econoḿi-
ca.  A Mancomunidade debe ab-
sorber servizos que se poden
prestar dun xeito maís eficiente
que nos concellos, como a pro-
mocioń turiśtica (orientando cara

un modelo de estancias que xere
maís valor) e a promocioń eco-
noḿica (con medidas como o
envió de mercadoriás suxerido
no punto 3, en coordinacioń
coas asociaciońs comerciais).

7. Reforzo do programa "En-
redos de Verań",  como eixo cen-
tral dunha polit́ica reforzada de
conciliacioń familiar e laboral
no verań. Debe configurarse
como unha alternativa para os
pais que traballan.

8. Reformulacioń das Festas
de Cangas . E ́obvio que non ten
sentido a celebracioń de festas
no formato no que se vinã fa-
cendo. Asi,́ apostamos por re-
convertilas, adaptańdoas aś li-
mitaciońs. Reducir ao mińimo
actividades culturais teriá un
forte impacto para o tecido co-
mercial e hostaleiro, polo que
se necesita repensar o formato
desas actividades e non facelas
desaparecer, pois retroalimentan

o ciclo do consumo local.
9. Reformulacioń das axudas

a colectivos . No actual contexto,
tendo en conta que se propoń a
eliminacioń das subvenciońs e
partidas de cultura e xuventude,
e ́difićil defender que se conserve
o 100% do importe para trans-
ferencias aos clubes deportivos,
ou o importe total consignado
aś actividades deportivas.
Coḿpre reformular a asignacioń
con criterios abertos, obxectivos
e pub́licos.

10. Reforzo da dixitalizacioń
do concello . Nos uĺtimos tempos,
vanse dando pasos no bo caminõ
(renovacioń de equipamento,
portal de transparencia, traḿites
dixitais, etc.) e teńẽnse anunciado
temas interesantes como a vi-
deoacta que se deben concretar.
E ́ preciso afondar na comuni-
cacioń dixital, no traballo e nas
reuniońs a distancia e mesmo
nos plenos virtuais, para evitar

desprazamentos innecesarios.
11. Avanzar no planeamento

e na mobilidade . Cangas ten pa-
ralizados proxectos estratex́icos
e fundamentais como Plan de
Mobilidade (PMUS) e o Plan
Xeral de Urbanismo (PXOM),
que tameń estań orzamentados.
A situacioń actual e ́unha opor-
tunidade para estudar os pro-
blemas desde outra perspectiva
maís independente do contexto
anterior (saturacioń turiśtica, es-
peculacioń, estacionalidade es-
trema, etc.).

12. Non a ́ suba dos soldos
polit́icos . Na sesioń de investidura
do pasado ano aprobaŕonse uns
salarios para as dedicaciońs ex-
clusivas e parciais que buscaban
non aumentar o gasto precedente
para contribuiŕ ao aliviamento
da deb́eda do concello. Cremos
que non se debe aplicar a regu-
larizacioń do IPC neste ano, se-
guindo o mesmo razonamento.

12 propostas de Avante! Candidatura Veciñal, para o orzamento 2020

Acuña
Vilaboa

CASA DOS DRUIDASCASA DOS DRUIDAS
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De onde es ti, Iria?
Eu son de Arzúa, pero  o confinamento
estouno facendo en Compostela pois
traballo nesa localidade
A que te dedicas?
Son médica residente

Que é Varanda Viva?
Unha plataforma social, conformada
durante esta crise, que ten dous eixos
de traballo. Por unha banda pretendemos
conformar unha rede de voluntariado
e solidariedade, e asemade que sexa
un voceiro para denunciar tanto a ine-
ficacia na xestión como calquera tipo
de abuso ou inxustiza.

Non entendo a relación entre o sig-
nificante e o significado do voso
nome, por que Varanda Viva?

Ben , nós temos o costume de que
sexa a rúa o punto de interacción social

cando se trata de denunciar situacións
de inxustiza, pero agora non podemos.
Só temos as redes sociais e  as varandas
para podermos observar o mundo. De
aí o noso nome, queremos que, malia
que só poida ser, de momento, a través
dunha varanda a vontade de analizar a
realidade,  de denunciar o abuso e de
colaborar para axudar a quen o sofre
sega sempre viva.

Levades moi pouco tempo de vida,
e se cadra é un pouco pronto, pero
como valoras de momento estas se-
manas desde que nacestes?

Estamos, como ti dis, nas nosas primeiras
semanas de existencia, e o noso traballo
de momento, sobre todo, é dármonos a
coñecer, pero si tivemos tempo  a de-
tectar que a vontade social de colaborar
cos demais, é elevada, e o volume de

denuncias de persoas que se senten ví-
timas de situacións inxustas é elevadí-
simo

Como xurdiu a idea de crear a pla-
taforma?

Naceu dun consenso colectivo , entre
as persoas que a promovemos, da ne-
cesidade da organización da sociedade
civil para podermos afrontar esta arre-
piante crise, e calquera outra situación
de desigualdade, abuso e inxustiza que
exista no presente e que poida existir
no futuro, da única maneira eficaz e
xusta, que é a cooperación, nunca a
competición. Todas e todos somos per-
soas que traballamos en sectores esen-
ciais; a sanidade, o comercio, empre-
gados de gasolineiras ..É dicir os sectores
que mantivemos a nosa actividade no
estado de alarma

O voso ámbito de actuación, cal é?
Todo o país galego

Se algunha lectora ou lector quere
colaborar con vós  a modo de vo-

luntari@, como ten que facer?
Na nosa web temos un apartado de vo-
luntariado. Alí, se algunha persoa pode
ofertar algún material ou servizo, ten a
opción de transmitilo. Do mesmo modo
se alguén ten necesidade de algo, que
por favor que nolo faga saber, e nós
tentaremos axudalo.

Varanda Viva nace con vocación de
permanencia, ou a vosa intención é
cinguirvos ao que dure esta crise
sanitaria?

A nosa vontade é irmos máis aló,
porque como consecuencia da crise
sanitaria vai xurdir unha situación eco-
nómica estarrecedora, da que só estamos
vendo as primeiras manifestacións. E,
por outra parte non descarto que haxa
tamén problemas no eido das liberdades
públicas , alén de intentos de recentra-
lización de competencias autonómicas.
O percorrido que teña Varanda Viva
pois dependerá da vontade colectiva
das persoas que a formamos.

“VARANDA VIVA PRETENDE CONFORMAR UNHA REDE DE
VOLUNTARIADO DE SOLIDARIEDADE CON QUEN SOFRE, E UNHA
REDE DE DENUNCIA DE SITUACIÓNS DE INXUSTIZA E ABUSOS”

IRIA CARREIRA, VOCEIRA DA PLATAFORMA VARANDA VIVA

O pasado 22 de abril o xornal arxentino CLARÍN, publicaba as conclusións dun informe
asinado por David Beasley, director do programa de alimentos da ONU, no que afirmaba
que na actualidade arredor de 820 millóns de persoas pasan fame cada día, todos e cada un
dos días. Asemade, concluía que estamos a piques de entrar nunha situación de pandemia
alimentaria na que aproximadamente 300.000 persoas morrerán de fame, cada día, todos
e cada un dos días. Ao  longo do camiño vital de cada ser humano en diversas ocasións
ímonos cruzar con persoas que sofren situacións inxustas, que lles impiden poder ter unha
vida en condicións dignas. De feito, ningún de nós estamos libres de sermos os que as
padezamos. Cando nos cruzamos coa dor allea existen diversas actitudes posibles; están as
miserables minorías que propician a existencia dun sistema que condena á fame a milóns de
seres humanos, están as persoas que miran a outro lado, e están as que deciden organizarse
para cooperar de maneira solidaria en que quen padeza de inxustiza poida ver aliviada a súa
desgraza. Varanda Viva é unha plataforma de acción social, recen nacida, que xorde coa
intención de denunciar as situacións inxustas e de axudar a quen as padece. Dámoslle a
máis efusiva  benvida, e expresamos a nosa admiración e respecto por todas aquelas
mulleres e homes que deciden implicarse en mellorar a vida dos seus semellantes. Elas e
eles fan un pouco mellor á humanidade. Nós falamos con Iria, a voceira da plataforma.
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TOMIÑO.

A Oficina Municipal de Información
Xuvenil (OMIX) de Tomiño, asistirá vir-
tualmente, o vindeiro 3 de xuño, á Asamblea
Estatal de Multiplicadores Eurodesk que
ía ter lugar en Mollina (Málaga), pero que
debido á crise sanitaria, non poderá cele-
brarse de forma presencial, tal coma estaba
previsto. A decisión tomouse nunha reunión
virtual realizada estes días con representantes
de outros países europeos, co propósito de
abordar tamén temas tales coma a formación
online para o manexo de diferentes redes
sociais usadas pola mocidade (como Tik
Tok ou Instagram); a realización de webinars
sobre cómo afrontar dende os servizos
para a mocidade a situación de pandemia

actual no que se refire a proxectos europeos;
mobilidade, actividades para a mocidade,
achegamento da información, mellora da
calidade do servizo, etc.

A oficina municipal, na súa condición
de ente “Multiplicador Eurodesk”, informa
sobre programas e actividades europeos
dirixidos non só ás persoas mozas, senón
tamén ás que traballan no eido da mocidade.
De alí que na reunión celebrada, tamén se
compartiran os “deberes” do persoal de
Eurodek, pois para seguir pertencendo á
rede, é vital cumprir os obxectivos, traballar
de xeito cooperativo e activo. 

Por último, acordouse continuar coa
labor de redactar eventos, artigos e noticias
para crear contido en español e inglés.

Tomiño participará na Asamblea Estatal
Eurodesk de maneira virtual TOMIÑO.

O Concello de Tomiño está a levar
a cabo as obras de “ACONDICIO-
NAMENTO DA CONTORNA DA
PRAZA DE FIGUEIRÓ”, co obxecto
de convertir este espazo central da pa-
rroquia de Figueiró, nun espazo de
uso peonil, accesible e seguro. 

A intervención, cun orzamento to-
tal de 440.000 euros, recuperará para
as persoas máis de 2000 m2 de espazo
público que se atopaba pavimentado
con aglomerado asfáltico, usándose
coma aparcadoiro e sen ofrecer segu-
ridade e uso para as persoas. Polo
tanto, son condicionantes das obras
xerar un ámbito espacialmente atractivo,
que invite á xente utilizar a praza dun
xeito seguro e accesible, potenciando

así actividades de ocio, comercio e
restauración e poñendo en valor a ar-
quitectura existente neste espazo público. 

A reforma da contorna da Igrexa
de Figueiró; unha das prazas máis fer-
mosas do concello, que debido aos
numerosos visitantes que recibe o san-
tuario de San Campio de Lonxe, foi
proposta polo goberno local para ser
mellorada este ano.

O proxecto, redactado polo estudio
de arquitectura Cendón-Vázquez, re-
curre a uns acabados suaves, naturais,
acordes co uso de preferencia peonil,
e xa utilizados noutros espazos públicos
do concello, coma a Praza do Seixo,
xerando así unha identidade propia
dos espazos públicos de Tomiño recu-
perados para as persoas. 

Obras de mellora na Praza de Figueiró

TOMIÑO.

A dous meses da declaración do
Estado de Alarma, o Departamento de
Benestar Social do Concello de Tomiño,
fai balance das medidas adoptadas
para axudar ás familias a levar mellor
a crise ocasionada pola pandemia do
Covid-19. Así, recibiron axudas de
emerxencia para alimentos, farmacia,
aluguer, transporte, internet, etc. unhas
60 familias (200 persoas) por un total
superior aos 8.000 euros., incluídas as

prórrogas concedidas a moitos grupos
familiares en situación de vulnerabili-
dad. Pero as medidas tomadas desde
o departamento de Benestar, foron
moitas máis. Dende habilitar canais
de comunicación con centros educati-
vos, centros sanitarios e entidades so-
ciais co fin de atender ás persoas con
especial dificultade e garantir a cobertura
das súas necesidades básicas, ata regular
e reconfigurar os servizos de axuda
no fogar de competencia municipal,

adaptando as tarefas e frecuencia, e
garantir a prestación completa na mo-
dalidade de dependencia.

Incrementouse o servizo de telea-
sistencia domiciliaria, aumentando as
chamadas telefónicas de control diario,
co fin de contribuír á tranquilidade e
acompañamento das mesmas, con es-
pecial seguemento das persoas máis
vulnerables. O departamente colaborou
tamén no reparto gratuíto de menús a
persoas de vulnerabilidade.

Axuda a máis de 60 familias en situación de vulnerabilidade



Como che vai a vida Enrique?
Como supoño que che refires á vida
política, pois o sentimento que prima é
a preocupación por toda a problemática
derivada desta crise sanitaria sen pre-
cedentes na recente historia da huma-
nidade, e que non descartemos nos
toque coñecer máis veces neste mundo
globalizado e con continuas agresións
que sofre o medio ambiente.

Cales van ser as funcións concretas
que vai desenvolver esta comisión?

Ben, eu creo que antes fai falta contex-
tualizar que esta comisión é a aceptación
por parte da maioría parlamentaria que
sustenta ao goberno dunha proposta
da minoría, xa que o PP o que propón
é que o debate para a reconstrución
quede limitado a unha comisión, que
non sexa unha mesa de forzas políticas
e sociais como formulara o goberno
de coalición. En aras do consenso, as
forzas do goberno de coalición, acep-
tamos a proposta da minoría do PP.

Ben, e o voso traballo cal vai ser?
Ten catro eixos: -O sistema nacional
de saúde pública-A política económica,
que debe abordar como o estado recu-

pera a súa soberanía industrial e pro-
dutiva-As políticas sociais de coidados
e fiscalidade. É evidente que o escudo
social que tirou este goberno é o que
marcou a diferenza entre a forma de
abordar esta crise e a do 2.008-E o
último é a UE, pois está a se evidenciar
que a UE non se caracteriza pola súa
capacidade de responder rapidamente
ante unha emerxencia, nin pola súa
vontade de exercer unha axuda solida-
ria.

Unha comisión de 46 membros parece
excesivamente grande. Non consideras
a posibilidade de que se converta nun
instrumento de difícil xestión e en
consecuencia pouco operativo?

Non. Ten un funcionamento descen-
tralizado, articulado en catro grupos
de traballo, que son responsables de
cada unha das catro áreas que antes
mencionei. Cada un deses grupos terá
que organizar unhas conclusións que
terá que aprobar o pleno da comisión.
Tanto en Unidas Podemos como as or-
ganizacións que forman parte deste es-
pazo político como Esquerda Unida, e
tamén no PCE, temos moito interese

en sacar este proceso do congreso e le-
valo ás rúas, para que a voz da maioría
social de España sexa escoitada.

Que orientación temporal prevedes
darlle á comisión ata emitir algún
tipo de conclusión?

Tentaremos ser rápidos, porque non
podemos estar toda a lexislatura discu-
tindo sobre como reconstruír España.
O ritmo que nos marcamos é de ao
redor de dous meses, para facelo coin-
cidir co fin do actual período de sesións.
A nosa planificación é finalizar como
moito na terceira semana de xullo. Ta-
mén quero dicir que detectamos intentos
das forzas da dereita para impedir que
a comisión consiga conclusións, dila-
tando os nosos traballos e facendo
perder tempo con cuestións que non
teñen ningunha importancia.

Xa, e de feito o PP presentou unha
candidatura alternativa á presidencia

de Patxi López, iso non vos fai temer
que a súa actitude sexa semellante á
oposición que desenvolve no parla-
mento?

E non soamente iso, hai outros exemplos
por exemplo que chegaran a propoñer
ata cen comparecencias no plenario,
algo que loxicamente non puido ser
aprobado

Vox, aínda que está na comisión ne-
gouse a votar na elección de candida-
turas. C, S e o nacionalismo votaron
en branco. A vontade de participar
non parece moi sólida?

Ben, creo que neste momento a dereita
ten un plan evidente de desestabilización
nas rúas, seguindo un modelo que xa
se practicou noutras partes do mundo:
no Chile de Allende, en Bolivia fai
moi pouco tempo ata perpetrar un golpe
de estado, en Venezuela, en Ecuador..e
agora estase facendo claramente no
noso país, saltándose todas as precau-
cións sanitarias. A dereita española é
incapaz e pensar no interese xeral. É
unha dereita elitista que non está disposta
a perder ningún privilexio.

Ides incluír un punto de análise dobre
o estado das liberdades públicas como
pedía o PP, e observas algún perigo
de regresión nese aspecto?

Imos ver , nós pensamos que hai as-
pectos do estado de alarma que se
podían xestionar mellor.

a que che refires?
En concreto á aplicación da lei de se-
guridade cidadá. De feito na compare-
cencia do ministro do interior no par-
lamento, eu mesmo formuleille o de-
sacordo do grupo de Unidas Podemos
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ENRIQUE SANTIAGO, DEPUTADO DE UNIDAS PODEMOS E VICEPRESIDENTE DA COMISIÓN ECONÓMICA E SOCIAL PARA A RECONSTRUCIÓN

Recentemente coñecemos a triste noticia da morte do líder histórico de Esquerda
Unida, Julio Anguita, unha figura recoñecida, por case todos, pola súa honestidade
e lucidez. Enrique Santiago é SX do PCE, e deputado de Esquerda Unida-Unidas
Podemos no parlamento do estado e eu que non fun nunca de comparar nin de
competir, case me atrevo a dicir que a lucidez e a valentía de Enrique están á altura
das do antigo alcalde de Córdoba. Enrique é o vicepresidente da comisión que se
creou no congreso, atendendo unha petición do PP, para tratar de conseguir as
medidas máis adecuadas para a reconstrución económica e social do estado, para
nós foi un pracer conversar con el

“A DEREITA ESPAÑOLA É INCAPAZ DE PENSAR NO
INTERESE XERAL. É UNHA DEREITA ELITISTA QUE
NON ESTÁ DISPOSTA A PERDER NINGÚN PRIVILEXIO”



coa utilización desa lei para controlar
o confinamento, pois hai leis sanitarias
específicas, mesmo con réxime san-
cionador no caso de incumprimento,
que nós entendemos máis adecuadas
para enfrontar esta situación. Ollo que
non só é un criterio de Unidas Podemos,
senón tamén o é do defensor do pobo
ou de distintas seccións territoriais da
avogacía do estado. Insisto, nós estamos
en desacordo coa aplicación da lei de
seguridade cidadá para controlar o con-
finamento pero de aí a dicir que en Es-
paña os dereitos fundamentais están li-
mitados hai un universo de distancia, é
que parece unha broma vaia O que su-
cede é que hai unha utilización perversa
da dereita desta situación para tratar de
crear un estado de opinión favorable a
crer que este goberno está en contra
das liberdades públicas.

A cantidade de sancións impostas,
Enrique, é estratosférica, centenares
de milleiros., En España, temos unhas
forzas de seguridade marabillosas
pero hai centos de miles de insolidarios,
egoístas e irresponsables?

En xeral todo o mundo coincide en

que o comportamento da poboación
española está a ser exemplar. Creo que
ata o momento impuxéronse 700.000
denuncias, pero iso non significa que
se vaia a sancionar a ese número de
persoas, xa que hai moitos casos de
reincidencias. É triste, pero é real, hai
un segmento de persoas que desatende
sistematicamente a gravidade da situa-
ción epidémica, non se preocupan do
colectivo e infrinxen as normas. E nese
tipo de casos, nós consideramos ade-
cuado sancionar, claro que si. Tamén
hai que dicir, que todos vimos en redes
sociais vídeos de excesos policiais, de
distintos corpos policiais, e aínda que
estamos seguros de que en liñas xerais,
os funcionarios policiais, comportáronse
de maneira exemplar, e os excesos que
puidese haber, son a excepción, pero
non se poden permitir, claro que non.

Á hora de tratar unha protesta, a po-
licía compórtase igual se os que pro-
testan son veciños do Barrio de Sala-
manca, que se son veciños de Valle-
cas?

Nós manifestamos en diversas ocasións
que esa especie de policía política de

carácter ultradereitista que organizou
o PP durante o goberno de Rajoy, ex-
cepto os seus máximos responsables,
non foi suficientemente desmantelada
. A depuración de aparellos policiais
políticos como o que monto o Ministro
Fernández Diaz é importante en calquera
pais, pero moito máis nun país como
noso que vén de onde vén. A modo de
exemplo , hai aínda cento trinta e pico
medallas a policías impostas no fran-
quismo por labor de represión política.
Temos unha democracia imperfecta na
que non todas as institucións son elixidas
polos cidadáns, o caso máis significativo
é o poder xudicial, pero hai moitos es-
pazos institucionais na nosa democracia
aínda non suficientemente democrati-
zados.

Ten o goberno de España algunha in-
tención de limitar o ámbito compe-
tencial das comunidades autónomas?

En absoluto, desde logo que non. Dicir
que o goberno non respectou as com-
petencias das comunidades autónomas
é simplemente cínico. O caso da co-
munidade de Madrid, é significativo.
Cando algo o xestionan ben rapidamente

fan propaganda e encárganse de resaltar
que eles son os responsables desa xes-
tión, pero cando o xestionan de forma
caótica, miran para outro lado e botan
a culpa a administración do estado. O
peche do Ifema, facendo case, case un
botellón como o valoras? O da Comu-
nidade de Madrid, é un auténtico de-
sastre. Madrid é a “zona cero” da epi-
demia en España, e xa veremos cando
isto finalice se non é tamén una das
zonas cero de toda Europa. Os que vi-
vimos nesta comunidade temos que
sufrir acotío a súa improvisación, as
instrucións contraditorias, e o constante
ataque a outras institucións do Estado
por parte da Sra Ayuso un día si e
outro tamén, para tapar a súa incapaci-
dade de xestionar nada.

Que opinas da posible celebración das
eleccións autonómicas en Galicia e no
Pais Vasco?

Eu creo que require un altísimo consenso
de todas as forzas que teñen represen-
tación parlamentaria. O que sería unha
irresponsabilidade é que a decisión se
tomase unilateralmente e sen considerar
as análises dos expertos sanitarios.
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Dicía nunha entrevista hai xa algún
tempo un dos nosos cantores máis

senlleiros, o guardés Tino Baz, que o
canto ten un algo de terapéutico e que
“a amargura ten de ser reciclada”. A
relación do canto co alivio das dores
reflíctese tamén no noso refraneiro
con ese dito popular tan coñecido que
di que “Quen canta, o seu mal espan-
ta”, refrán empregado en todos os po-
bos da Península Ibérica. Algunhas
investigacións contemporáneas arredor
deste “dito” afirman que o canto axu-
daría á relaxación e tería un efecto
positivo na nosa frecuencia cardíaca,
alén de múltiples beneficios para o
noso sistema inmune. Nestes tempos
de virus achegarémonos ás dúas gran-
des pandemias sufridas nos últimos
100 anos (1918-2020) e ao papel que
xogou nelas o canto en xeral e a re-
gueifa en particular. 

O virus da “grippe” (préstamo re-
collido do francés) de 1918 e as súas
consecuencias foron un auténtico pe-
sadelo para a poboación galega da
época. As páxinas dos xornais, sobre
todo a partir do mes de outubro (2ª
vaga da doenza) fálannos de localidades
enteiras, coma Soutelo de Montes,
onde a totalidade da veciñanza caeu
infectada e onde morrían entre cinco
e dez persoas diariamente. Coma neste
2020, o virus afectou máis ás vilas có
rural e moi poucas esquivaron o azoute
da epidemia, cuantificándose nume-
rosas mortes nas catro provincias, con
algo máis de incidencia nas atlánticas
debido á súa maior densidade de po-
boación. Desde Vigo a Pontevedra,
pasando por Marín, Ribeira e Rianxo
ata chegar a Compostela, A Coruña
ou Ferrol; esta prensa permítenos co-
ñecer moitas consecuencias daquela
epidemia (desinfección de rúas, pro-
tocolos de limpeza individuais e co-
lectivos, peche de cines e espectáculos,
prohibicións de reunións “tumultuo-
sas”…), non moi distantes das que vi-
mos de sufrir estes últimos meses. 

Á parte da desfeita da “grippe”,
na prensa deses anos abundan refe-
rencias a festas populares e ás súas
“performances”, coma os cantos da
regueifa, que, aínda que xa entraran
en decadencia (pois xa se iniciara o
transvase destas porfías dos casamentos
cara ás tabernas), continuaban a ser
unha das maiores e máis coñecidas
tradicións da nosa terra. De feito, ato-
pamos algún exemplo onde regueifa e
pandemia van da man, nunha especie
de tentativa de animar a poboación,
promovendo o canto naqueles tempos
tan duros. Neste senso, é sintomática
a primeira páxina de El Correo de
Galicia (21.01.1919) onde se mestura
unha columna relacionada co número
de mortos que provocara a grippe ata
ese momento con outra onde se presenta

unha recollida na comarca de Padrón.
Semella que a prensa da época apro-
veitaba estas regueifas e o seu contido
histriónico para aliviar as penas dxs
seus/súas lectorxs. 

Neste 2020, a pandemia da CO-
VID-19 e a corentena á que se veu
abocada a maior parte do mundo está
facendo mudar o noso modo de vida
en todos os ámbitos. Porén, nos dous
últimos meses o Estado de Alarma e o
confinamento provocou un remuíño
de creatividade, en especial, entre o
sector cultural. Dende as redes sociais
aos balcóns, as iniciativas individuais
ou colectivas do mundo das artes che-
garon ás nosas casas a golpe de clic,
facendo máis levadía a situación para
a xente con video-chamadas, conta-
contxs, cancións interpretadas en coro...
E a regueifa non podía ser menos.
Dende os primeiros momentos deste
andazo o mundo da regueifa mantívose
en primeira liña contra o virus con ac-
tividades coma as propostas pola páxina
“Regueifando pola vida”, que nos ani-
maba a facer “regueifing”, é dicir,
improvisar coplas ao mesmo tempo
que se practica algún exercicio. Outras
propostas veñen dende o concurso
“Enreguéifate”, que nos incita a enviar
regueifas a este certame de vídeos or-
ganizado por terceiro ano consecutivo.
E non só, pois tamén puidemos gozar

de cursos de regueifa, como o impartido
pola cantora e regueifeira Alba María;
ou regueifas on-line, como as realizadas
polo proxecto educativo “Regueifesta”,
onde regueifeirxs como Manolo Ma-
seda ou Josinho da Teixeira botaron
as súas “Regueifas contra a pandemia”;
ou mesmo as promovidas dende a web
“Músicas galegxs en concerto”, a tra-
vés do Instagram, onde participaron
xs regueifeirxs Lupe Blanco e Kike
Estévez.

Desde estas humildes páxinas ani-
mámosvos a facer regueifing, a enre-
gueifarvos ou a cantar unhas regueifas
coa vosa familia, parella ou compañeirx
de confinamento. Porque, segundo din,
“Quen canta, o seu mal espanta”.

[…]
A regueifa está na mesa
E no medio ten malvela
Pídoche meu compañeiro
Que non escapes con ela

Recollida en San Juan de Calo (Pa-
drón 1918)

Que non escape con ela
Iso si, meu queridiño
Se non escapo con ela
Roubareicha no camiño […]

KIKE ESTÉVEz

[…]
Non me estaba maquillando 
Que non che son Belcebú
Estaba no Mercadona
Mercando papel do cu

Instagram (24/3/2020)

LUPE BLANCO

Eu non quería dicire
Que a cousa te convenza
Para limpar aí embaixo
Ben che valía unha verza

REGUEIFA ANTIVIRUS.
“QUEN CANTA, O SEU MAL ESPANTA”KIKE ESTÉVEZ

FILÓLOGO E REGUEIFEIRO
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TOMIÑO.

As alcaldesas de O Rosal e
Tomiño e os seus homólogos
de Tui e A Guarda, mantiveron
unha nova reunión virtual no
marco da Mancomunidade In-
termunicipal do Baixo Miño,
na que acordaron sacar un bando
para apelar á responsabilidade
da veciñanza para que esta bote
unha man na limpeza das frontes
de parcelas que dean á vía pú-
blica, habida conta de que, debido
á crise do coronavirus, os mu-
nicipios aínda non teñen fun-
cionando ás persoas contratadas
a través do Plan Concellos da
Deputación para traballar na rúa,
desbrozando ou limpando. A
esta situación súmase o feito de
que en moitos concellos algúns
dos operarios de limpeza son
persoal de risco e víronse redu-
cidas as plantillas municipais.

Na videoconferencia houbo
tempo tamén para compartir
os plans de reactivación eco-
nómica nos que cada concello
está a traballar, e coordinar
accións comúns de cara a con-
seguir a apertura do pass fron-
teirizo de Cerveira-Goián, que
permita ir e vir aos traballadores

e traballadoras transfronteirizos,
sen ter que desprazarse até a
ponte internacional de Tui-Va-
lença. “Continuamos moi preo-
cupados pola situación das per-
soas que traballan do outro
lado da fronteira e o que pedi-
mos é que se habilite outro
paso, controlado eficazmente
para que só estas persoas poi-
dan cruzar e desempeñar a súa
labor profesional, como ocorreu
en Villanueva del Fresno (Ex-
tremadura), grazas ás peticións
do presidente desa Comuni-
dade”, comentaron os rexedo-
res tras a xuntanza.

Asemade, na reunión, os
mandatarios falaron das medidas
de desescalamento que van tomar
respecto dos traballadors muni-
cipais; entre elas, a de favorecer
o teletraballo, tentando conciliar
a vida laboral e familiar dos
empregados municipais e ao
mesmo tempo volver á norma-
lidade para atender á cidadanía,
tanto ás persoas que o necesitan
polo tema da crise, coma a aque-
las que requiren  acompañamento
e apoio para reactivar ás súas
actividades empresariais e pro-
fesionais. 

Piden á veciñanza que manteñan
limpo a fronte das súas fincas O ROSAL

Concello e adegueiros do
Rosal traballan xa man a man
para reinventar a Feira do Viño
do Rosal e ofrecer un evento al-
ternativo non presencial co que
celebrar a XXVIIII edición os
vindeiros 17, 18 e 19 de xullo. 

A situación pola que está a
atravesar a sociedade a nivel
mundial pola pandemia do CO-
VID-19 fai que moitos eventos
con alta afluencia de xente pre-
vistos para o mes de xullo non
poidan celebrarse, polo menos
non do mesmo xeito do que se
viñan facendo ata o de agora.
“Readaptámonos á realidade que
estamos a vivir e apostamos por

facer un evento singular, diferente
e histórico que marque un punto
de inflexión na propia feira,
lonxe de pensar en cancelar esta
festa tan sinalada”, explica a al-
caldesa do Rosal, Ánxela Fer-
nández. 

O obxectivo da feira será
continuar coa promoción do
sector vinícola a través dunha
experiencia innovadora, orixinal
e moi participativa a través de
medios non presenciais, pero
mantendo a tradición e o espí-
rito da feira. Deste xeito, Con-
cello e adegueiros están traba-
llando para pechar diferentes
iniciativas para que as miles
de persoas que adoitan acudir

cada ano a esta feira poidan
seguir desfrutando dela a través
de canles dixitais e de ferra-
mentas como o vídeo ou o
streaming.

A organización fará un gran-
de esforzo para implicar a toda
a poboación, que xoga un papel
moi importante cada ano na
feira, polo que se ofrecerán al-
ternativas para animar a participar
ao maior número de xente po-
sible. Ademais, todas as activi-
dades buscarán tamén intensificar
a labor de promoción tanto dos
produtos de Denominación de
Orixe Rías Baixas como das
adegas que están detrás e da
súa historia. 

A Feira do Viño do Rosal reinvéntase

444 notificacións no novo servizo de incidencias
TOMIÑO.

O Concello de Tomiño vén
de implantar un servizo de co-
municación de incidencias a tra-
vés dunha App móbil. A través
desta nova canle directa, a ve-
ciñanza pode poñer en coñece-
mento do Concello, aqueles da-
nos que se detecten na súa pa-
rroquia ou barrio. Con esta fe-
rramenta de participación cidadá,
o goberno pretende coñecer me-
llor as necesidades do municipio,

e poder actuar de maneira máis
eficiente, dando solución con
maior rapidez ás cuestións co-
municadas.

O Concello leva probando
este novo sistema de comuni-
cación coa cidadanía dende hai
dous meses, período no cal foron
comunicadas 444 incidencias,
das cales, a metade xa foron re-
soltas.

“O persoal xa está adaptado
ao novo modelo de traballo.

Cada equipo recibe as tarefas
a realizar, na súa tablet, e co-
munícao a través da mesma,
cando está resolta. Esta infor-
mación chégalle, tanto á veciña
ou veciño que comunicou a
incidencia, como ao concelleiro
ou concelleira correspondente,
e ademais, podemos obter es-
tadísticas en tempo real dos
traballos a realizar”, explica
Alexandre Pérez Souto, con-
celleiro de Obras.
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Ocarteiro camiñaba ata a Casa do con-
cello, cruzou o ancho espazo que o se-

paraba, subiu os banzos, golpeou a porta e
foi recibido polo secretario Ramòn Cabanillas
e entregoulle unha carta de Buenos Aires.
Moncho como o chamaban os amigos, des-
pexou a súa mesa chea de papeis incluído
un escrito que pronto sería lembrado como
a súa obra máxima " A terra asoballada" e
finalizou a lectura da misiva. No mesmo
salón atopábase o alcalde de Mos, Manuel
Barros, quen vendo desde a xanela expresaba
" hai que ser valentes para emigrar , non
calquera sae da súa comarca atravesa o
ancho océano e emprende a viaxe a un
rumbo descoñecido” . Ramón colleu a súa
boina e abrindo a porta para marcharse
mirou a Barros e dixo " a vida enteira non
cabe nunha maleta. Se o que pensan eles
porque o vivín na miña estadía na Habana
xunto Xosè Fontenla Leal e Basilio Alvarez.
Eles non se foron, eles foron expulsados
pero volverán á súa terra , volverán á súa
comarca e aínda que residan lonxe , eles
sempre estarán a pensar no seu pobo ....eles
volverán”. 

Buenos Aires 1918. Hipólito Yrigoyen
Presidente da Arxentina, elixido en 1916
en eleccións libres , secretas e obrigatorias.
O censo demostra que a cidade é o verda-
deiro crisol das chamadas naquel entón
razas. Temos noticias que os primeiros
mosenses que chegaron ao porto de Buenos
Aires fixérono a fins do século XIX. Eles

adoitaban reunirse en prazas ou parques
para gozar das tardes porteñas as fins de
semana. Sentían a necesidade de crear
unha asociación para afrontar a realidade
que moitos mosenses sufrían ao chegar e
había que darlles protección. 

Tarde do sábado 23 de febreiro de 1918.
Reunidos nun salón deron inicio a esa ini-
ciativa e asinaron a Acta constitutiva da
creación dunha sociedade protectora dos
mosenses en Buenos Aires. O principal
compromiso era promover a acción co-
lectiva na concreción dun obxectivo pri-
mordial: a axuda social, moral e económica
entre todos os mosenses. 

Para concretar o obxectivo fundacional
debíase asegurar a vivenda e o emprego
para os mosenses en Buenos Aires. Trans-
correron os meses e difundiuse en todas
as parroquias de Mos a finalidade desta
Asociación Protectora. Solicitouse a todos
os mosenses que embarcasen no Porto de
Vigo e que avisasen do día da chegada
para esperalos no porto de Buenos Aires e
prestarlles a axuda necesaria.

En 1923, a seis anos da súa creación, e
con máis dun centenar de mosenses en
Buenos Aires decidiuse algo moi importante
para a comarca, a creación dun colexio no
Concello de Mos. Sempre estaba neles ese
anhelo do coñecemento para os da súa
comarca. Os mosenses que chegaban a
Buenos Aires tiñan escasos coñecementos
de lectura e escritura aínda que lles so-

braban o espírito quijotesco de aprender e
triunfar e sobre todo a honradez e o seu
apego ao traballo. En consecuencia, en-
viáronse desde Buenos Aires libros ins-
trutivos en temas como agricultura, gan-
dería, contabilidade elemental e cultura
xeral co dobre propósito que os futuros
emigrantes conseguisen mellores traballos

en técnicas e comercios contables e os re-
sidentes na comarca obtivesen unha mellor
formación en temas como agricultura e
gandería para paliar as necesidades de
sustento e económicas ás que estaban ex-
postos.

Febreiro do ano 1924, os mosenses en
Buenos Aires reuníronse nunha Asemblea
para tratar un tema que sempre estivo no
ideario colectivo da Asociación , a creación
do Colexio en Mos. A idea orixinal era
fundar dez escolas nas dez parroquias do
Concello, abarcando a instrución primaria
e elemental na idade de 6 a 14 anos e
manter nestas a instrución nocturna para
os adultos e libre de relixión católica. Es-
tablecéronse distintas propostas que con-
templaban a localización das dez escolas
e o sostemento económico de todas elas.
Segundo a acta todos querían a escola
para as súas parroquias pero a dúbida era
como sostelas economicamente. Podería
a institución de Mos en Buenos Aires cum-
prir o labor? Podería pagar aos seus mes-
tres? Foi unha asemblea de enfrontamentos
e disputas no bo criterio sabendo que
todos querían o mellor para os habitantes
de Mos. O Consello Directivo tomou me-
didas de urxencia e procede a unificar
propostas e resolve crear e soster unha
única escola.  Comezou a votación e os
seguintes socios votaron pola creación do
colexio: Manuel Rodriguez, Manuel Alonso,
Atilano Alonso, Saturnino Campos, Jesús

A ORIXE DOS MOSENSES EN ARXENTINA
reportaxe de Juan Óscar Otero Lago

PRIMEIRA COMISIÓN DIRECTIVA DA SOCIEDADE PRO-
TECCIÓN HIJOS DO CONCELLO DE MOS (1918) .

ESCOLA COTO DO TORRÓN (TAMEIGA). DOADA POLOS
MOSENSES EN BUENOS AIRES 
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Oliveira, José Romero, José Carrera, Manuel
Rodríguez Novas, Domingo Lago, Pedro
Campos, Servando Camiño, Manuel Ro-
mero, Camilo Sìo, Cesario Gómez, José
Simón, Claudio Comesaña, Antonio Fer-
nández, José Fernández, José Lorenzo,
Darío Alonso, Manuel Rodríguez, Juan
Carlos Alonso, Basilio Portela, José Tron-
coso, Joaquín Rodríguez, Manuel Pérez,
Manuel Areal, José Miguez, José Saa,
Isidoro Castro, Clemente Barcia, Francisco
Rodríguez, Manuel Bastos, Leandro Ro-
dríguez ,Manuel Lorenzo, Albino Fernán-
dez, Amadeo Leiros, Faustino A. Campos,
Albino Graña, Manuel Lago, Manuel Ro-
dríguez Saavedra, Pedro Figueroa, Amadeo
Rodríguez, Eusebio Román, Anibal Pam-
pillòn, Juan Giraldez, Amadeo Louriño,
Jesús González, José Alonso Boves, Beri-
simo Castro, Juan Pampillon, Gumersindo
Lago, Antonio Otero Taboas, Clemente
Rodríguez, Saladino Rodríguez, Fructuoso
Costas, Juan Cobelo, Jesús González, Faus-
tino Represas, Baldomero Carrera, Joaquín
Ogando, Anxo Otero Taboas, Manuel Lago,
Teodoro Seijo, José A. Carrera. Aquilino
Castro, José Troncoso. 

Unha vez tomada a decisión comuni-
coulla ao Alcalde de Mos Carlos Gonzàlez.
Modesto Vieito, secretario do Concello,
considerou que o lugar propicio para a lo-
calización sería Coto Torròn pola atoparse
preto da estrada e nos deslindes de dúas
parroquias: Tameiga e Petelos. O proxecto
levou seis anos de laboriosas xestións e
finalmente concretouse nos anos 1929-
1930. 

A PRIMEIRA COMISIÓN DIRECTIVA
ESTABA CONSTITUÍDA POR:
Cargo / Nome e Apelido / Lugar de
nacemento
PRESIDENTE / Antonio Alonso / Ta-
meiga
VICEPRESIDENTE / Claudio Comesaña
/ Tameiga
SECRETARIO / José Represas / San-
guiñeda
PROSECRETARIO / José Carrera / Pe-
telos
TESOUREIRO / Teodoro Seijo / Ta-
meiga
PROTESOUREIRO / Antonio Rivero /
Cela
CONTADOR / Jesús Lago / Tameiga
BIBLIOTECARIO / Gumersindo Lago /
Tameiga
REVISOR DECONTAS / José Barreiro /
Pereiras
VOGAL / Juán Troncoso / Tameiga
VOGAL / Juan Carrera Monroy / San-
guiñeda
VOGAL / Antonio Pereira / Pereiras
VOGAL / Laureano Lorenzo / Cela 
VOGAL / José Rodríguez / Tameiga 
VOGAL / Celestino Pérez / Cela
VOGAL / Generoso Sío / Petelos
VOGAL / Manuel Bastos / Tameiga
VOGAL / Manuel Martínez / Tameiga
VOGAL / Belisario Pampillón / Petelos
VOGAL / Manuel Lago / Petelos
VOGAL / Ángel Giráldez / Petelos
VOGAL / Basilio Rodríguez / Petelos
VOGAL / Amadeo Louriño / Tameiga

NIGRÁN.

O Concello de Nigrán ven de reno-
var todo o cercado  perimetral do
espazo dunar Praia América-Panxón,
que presentaba moitos desperfectos
polo paso do tempo, ante o inicio dos
paseo con menores de 14 anos (o Con-
cello abríu os areais do municipio
desde o primeiro día que estivo per-
mitido). Os traballos, a cargo da empresa
de inserción social Cormo Integral, te-
ñen un orzamento de 2.255 € e conlevan
a renovación de 45 postes de madeira
e 745 metros de arame. O sistema em-
pregado é o mesmo que o existente:
postes de madeira de 1,3 metros de al-
tura cunha distancia entre sí de 2 metros
e  tendido de arame galvanizado e
plastificado en verde lonxitudinalmente
(3 liñas de arame).

"A nosa prioridade en Praia Amé-
rica-Panxón é a conservación e recu-

peración do espazo dunar e tódalas
medidas que se tomen no areal deben
ir nesa liña, realizamos estes traballos
ante a previsión do inicio dos paseos
de menores de 14 anos e desde ese día
está renovado, para que estivese todo
en perfecto estado e preservado", sinala
o alcalde, Juan González.

Nigrán renova todo o cercado do
espazo dunar Praia América-Panxón
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GONDOMAR.

O profesorado e estudantes
do centro municipal queren im-
plicar a toda a poboación nesta
iniciativa coa que se pretende
visibilizar a importancia da mú-
sica nas nosas vidas, patente
durante estes meses de confi-
namento, e subliñar a necesidade
de reivindicar os ensinos artís-
ticos musicais.

A través das redes, e tras
aceptar a testemuña do CEIP
Ría de Vigo, os alumnos e alum-
nas do Conservatorio de Música
de Gondomar compartiron os
seus vídeos explicando para que
serve a música e empregando
os seus propios instrumentos e
formación que reciben non cen-
tro municipal de Gondomar.

O obxectivo final desta ini-
ciativa é visibilizar ás ensinanzas
artísticas musicais antes e despois
do período de confinamento que
estamos a vivir. Suliñar e rei-

vindicar a necesidade de dotar
de máis espazo na actividade
lectiva semanal dous centros
educativos desta materia.  Por
esta razón ou Conservatorio
convida a continuar agora co
reto aos colexios e institutos do
municipio para que os seus
alumnos e alumnas enchan as
redes de vídeos nos que ensinen
para que utilizan a música no
seu día a día sós ou coas súas
familias. Por outra banda, o
Conservatorio de Música lembra
que está aberto xa o prazo de
preinscrición para o próximo
curso, no que se poderá escoller
entre varios instrumentos como
violín, guitarra viola ou saxofón,
así como actividades comple-
mentarias como coro, orquestra
ou concertos, entre outras. Os
interesados deberán chamar aos
986369746/986 389283 ou no
correo cmus.elemental.gondo-
mar@edu.xunta.es.

O Conservatorio de Música
de Gondomar lanza o reto
“Música para que ?”

NIGRÁN.

O Concello de Nigrán, coin-
cidindo coa fase 2 da desesca-
lada, reabrirá este luns 25 de
maio a Biblioteca Municipal de
9:00 a 15:00 sólo para préstamos
e devolucións e o Rexistro de
momento só mediante cita previa
(será así mentres os prazos ad-
ministrativos continúen suspen-
didos). As persoas que precisen
acudir ao Rexistro deberán so-
licitar cita no 986365000 ou a
través do mail rexistro@

nigran.org. O Concello de Ni-
grán, ante esta apertura, ubicou
mamparas nos mostradores de
Rexistro e Información, submi-
nistro de xel hidroalcohólico e
insiste á cidadanía en que será
obrigatorio acudir con máscara
para garantir a saúde de todos.
Deste xeito, o acceso ao Concello
limitarase para as persoas que
acuden ao Rexistro coa cita pre-
via como medida de seguridade
para evitar calquera concentra-
ción humana. 

Reabre o Rexistro con cita previa e a
Biblioteca para préstamos e devolucións
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GONDOMAR.

O goberno local de Gon-
domar, dentro da suá aposta
clara por unha polit́ica de sus-
tentabilidade e respecto ao me-
dioambiente, presentou este
xoves a ́nova mestra compos-
teira que se sumara ́a plantilla
do concello de Gondomar para
ocuparse da atencioń dos cen-
tros de compostaxe en fun-
cionamento na localidade, entre
outras funcioń relacionadas
con materias medioambientais
e de reciclaxe..

“A loita contra o cambio
climat́ico e converter Gondo-
mar nun referente de localidade
sostible e verde e ́un dos ob-
xectivos que nos marcamos
nesta lexislatura”, explica o
alcalde Paco Ferreira, “e para
iso desenvolveremos todas as

iniciativas ao noso alcance uti-
lizando as ferramentas que o
fagan posible como e,́ neste
caso, a contratacioń de expertos
como Karina Pereira, que nos
permitirań avanzar na nosa
aposta”.

No acto de presentacioń
participou tameń Carlos Pintos,
coordinador do Plan Revitaliza
no sur da provincia de Ponte-
vedra, que congratulouse da
boa disposicioń amosada en
todo momento polo goberno
de Gondomar no fomento da
economiá circular. Lembrou
que “e ́o noso obxectivo fun-
damental: informar e formar
a sociedade na xestioń dos re-
siduos para que cunha correcta
xestioń se convertan en recur-
sos de novo”.

A mestra composteira, ade-

mais de facerse cargo dos dous
centros de compostaxe comu-
nitaria (situados no Parque das
Ańimas e xunto ao Froiz),
tameń supervisara ́os distintos
composteiros individuais fa-
cilitados pola concelleriá de

Medio Ambiente a aqueles ve-
cinõs que o solicitaron, distri-
buińdose preto de 200 ata o
momento.

Pero as suś tarefas van maís
ala ́ao incluirse entre as suás
funciońs a organizacioń de

campanãs informativas sobre
a compostaxe e outras inicia-
tivas relacionadas coa reciclaxe
e a loita contra o cambio
climat́ico; a elaboracioń de di-
ferentes estudos relacionados
coa coa clasificacioń e carac-
terizacioń dos residuos xerados
en Gondomar; ou, impartir
formacioń a empregados mu-
nicipais.

A nova contratacioń
enmaŕcase no Plan Revitaliza
da Deputacioń Provincial de
Pontevedra que financiara ́in-
tegramente o primeiro ano o
salario desta nova traballadora,
que prestara ́o seu servizo en
Gondomar durante tres anos,
asumindo o segundo o concello
local un 50% do financiamento
do seu salario, e o terceiro un
70 por cento.

Gondomar reforza a súa aposta en materia ambiental e de reciclaxe
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SALCEDA

O Concello de Salceda botará a andar
este ano un gabinete de atención psico-
lóxica que xorde ante a necesidade de
proporcionar apoio e asesoramento psi-
colóxico individual e familiar a todas as
persoas que o precisen, sendo previamente
derivadas dende os Servizos Sociais. O
gabinete suporá un investimento anual
de 10.925 €, e estará financiado dentro
do Plan Concellos da Deputación de
Pontevedra.

Con este servizo preténdese dar
resposta á necesidade de atención psi-
colóxica identificada polo Concello
de Salceda de Caselas para a súa ve-
ciñanza, e está pensado para público
de tódalas idades, tanto maiores como
menores de idade. O gabinete servirá
tamén para traballar de xeito grupal e
coas familias interesadas diferentes

aspectos relacionados coa educación
de crianzas e adolescentes, e para sen-
sibilizar e previr en saúde mental a
través de charlas informativas dirixidas
ao alumnado ou á poboación en xeral.
Cabe destacar que este gabinete actuará
en coordinación con outros servizos e
programas que ofrece o Concello como
os Servizos de logopedia e Atención
Temperá, o Programa “Cultiva a Men-
te” ou o II Plan Municipal para a
Igualdade Efectiva de Mulleres e Ho-
mes, entre outros. 

Trátase dunha necesidade que o Con-
cello de Salceda viña detectando nos úl-
timos tempos pero que se ve acentuada
en momentos de crise como o que esta-
mos a vivir na actualidade, polo que
dende o equipo de goberno se decidiu
reservar unha partida do Plan Concellos
para a posta en marcha do servizo.

O Concello de Salceda porá en
marcha un gabinete psicolóxico
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