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editorial

12 DE XULLO ELECCIÓNS EN GALICIA
TINO LAGO Director de A Nova Peneira

QUÉDANOS A PALABRA

Se perdín a vida, o tempo, todo
o que tirei, como un anel, á auga,
se perdín a voz na maleza,
quédame a palabra.

Se sufrín a sede, a fame, todo
o que era meu e resultou ser nada,
se seguei as sombras en silencio,
quédame a palabra.
Se abrín os beizos para ver o rostro
puro e terrible da miña patria,
se abrín os beizos ata desgarrarmos,
quédame a palabra.

O

Blas de Otero

12 de Xullo teremos eleccións en
Galicia. Novamente o pobo galego
está chamado ás urnas para decidir
que tipo de goberno queremos que
xestione a administración autonómica
nos próximos catro anos. Son moitas
as opcións entre as que poderemos
escoller, pero sendo realistas só existen dúas alternativas con posibilidades
aritméticas para poder acadar a maioría parlamentaria dos 38 deputados
e deputadas que permita formar goberno. Pode pasar que a dereita conserve a maioría ou ben só cos deputados e deputadas do partido popular,
ou ben coa necesaria compañía dalgún
deputado de Vox, se nalgunha das
circunscricións provinciais logran superar a barreira do 5%, e, xa que
logo acadar representación parlamentar. E, ollo, non é descartable,
lembremos que nas eleccións estatais
Vox conseguiu máis de 100.000 votos
en Galicia. Se se dese ese escenario
non temos ningunha dúbida de que o
PP acudiría, sen ningún tipo de escrúpulo, con rapidez á procura dos

votos da ultradereita co gallo de conservar o poder na Xunta. E, si, tamén
teño a certeza de que os populares
que se definen como centristas, sensatos, moderados mirarían para outro
lado e asumirían sen ningún problema
as demandas que lles formulasen de
Vox para prestarlles o seu apoio. Non
fai falta darlle moitas voltas, para
darse de conta de que o que lle pedirían sería o que mellor poderían vender ante o seu publico, os vencedores
caines sempiternos, que sen dúbida
é as medidas regresivas e agresivas
contra o noso idioma e contra a identidade do noso pobo.
Pode pasar tamén que a participación
sexa suficiente e que as tres forzas de
esquerda que van obter representación
no parlamento( PSDG,BNG, GALICIA EN
COMÚN) logren sumar os votos necesarios para acadar a cifra máxica dos 38
asentos no parlamento, e poder formar
un goberno progresista que poña fin aos
anos de Feijoo na presidencia da Xunta.
A dereita está intentando transmitir a
sensación de que non se pode facer nada
para evitar unha nova maioría absoluta
súa, como se houbese unha especie de
pensamento máxico que inserise de maneira natural na psique colectiva do pobo
galego a equivalencia intrínseca entre
os conceptos de Galicia e goberno de
dereitas.
O obxectivo é que entre o corpus de
votantes de esquerda se dea o que se
chama moral de derrota e a desmobilización conseguinte produza unha nova
maioría do partido popular, só ou en
compañía de outro. O futuro non está
escrito, e por moito que Jorge Fernández
ex ministro do PP, considere que Satanás(
si, Satanás, non é ningunha broma) utiliza as tensións territoriais para destruír
España, o estado no que queiramos vivir
decidímolo nós, os seres humanos físicos,
porque nós temos a palabra. Por favor

BAR PAZO DE MOS
Coñécenos¡¡¡

non lla regaledes a outros, o 12 de Xullo
non vos quededes na casa e non deixedes
que a vosa palabra xa non sexa vosa. E
-Se consideras que os recortes sanitarios matan persoas, se consideras que
debe de existir unha sanidade pública
con recursos e medios suficientes para
poder atender a cada ser humano coa
máxima axilidade e eficiencia, no peor
escenario que o peor pesadelo poida
imaxinar, vota. A palabra tela ti.
-Se consideras que os sectores indispensables para a vida; sanidade, educación atención á dependencia, atención
aos segmentos sociais vulnerables..non
se poden entregar ao lucro privado, vota.
A palabra tela ti.
-Se consideras que cando os votos
non che dan o poder, débese pasar a
oposición, cumprir o mandato democrático con respecto, e non montar infames campañas de acoso utilizando a
medios de comunicación subvencionados,
policías de dubidosa ética, xuíces ideoloxizados e comunicadores lacaios para
xerar o caos, vota para que os sumidoiros
desaparezan da práctica política. A palabra tela ti.
-Se consideras que merecemos un
goberno que non mire para outro lado
cando o tecido industrial galego está en
perigo de morte(Alcoa, Barreras, Vulcano..) vota. A palabra tela ti.
-Se consideras que sendo Galicia
quen produce a electricidade, quen soporta o impacto ambiental na súa terra
das estruturas necesarias para producila,
debe de recibir algún beneficio en forma
dunha tarifa eléctrica competitiva e
xusta, vota. A palabra tela ti.
-Se consideras que a igualdade de
xénero, o combate contra os asasinatos
machistas e a violencia de xénero en
xeral, debe de ser un obxectivo estratéxico
de calquera goberno decente vota. A palabra tela ti. Se consideras que utilizar a
morte e desgraza que produciu unha

pandemia vírica para atacar ao feminismo, é infame indecente e inmoral,
vota. A palabra tela ti.
-Se consideras que “parapetarse en
la ciencia (Pablo Casado) “non é algo
censurable senón todo o contrario, se
consideras que a razón e a ciencia e non
o pensamento máxico e a superstición
deben fundamentar as relacións entre
as persoas vota. A palabra tela ti.
-Se che importa a natureza e cres
que é irresponsable arrasar con ela para
o lucro duns poucos especuladores(campo de Golf na serra da Groba, centro comercial nos montes de Tameiga, parque
eólico en Pazos de Borben......) vota. A
palabra tela ti.
-Se che importa o idioma galego e
non queres que desapareza(consultar os
datos do IGE ao respecto), vota. A palabra
tela ti.
-Se consideras que Galicia debe de
ter unhas comunicacións co resto do
mundo que lle permitan competir en
igualdade de condicións, vota. A palabra
tela ti.
-Se consideras un abuso as peaxes
da AP9, vota. A palabra tela ti
-Se consideras que non se pode despedir a ningún traballador ou traballadora
que estea enfermo, vota. A palabra tela
ti.
-Se consideras que a política da represión e as chantaxes económicas contra
o que protesta é propia de caines sempiternos e só agranda os problemas,
vota. A palabra tela ti.
-Se consideras que entre todas e
todos debemos de construír un sistema
social xusto que garanta que calquera
persoa poida ter leite e aceite para alimentarse, e non depender de vergonzosas
esmolas de quen ocupa a máis alta maxistratura do estado sen ser elixido por
ninguén, vota. A palabra tela ti.
Se queres que ninguén decida por ti,
vota.
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TRÁTASE DE LEMBRAR ANTES DE VOTAR

opinión

BALDOMERO IGLESIAS

A

Mero

pesar do que vimos, do que vemos,
do que está a pasar e é evidente,
temos que recoñecer que esta crise feroz,
esta situación de excepcionalidade, provoca transformacións políticas. O malo
é que estas transformacións parece ser
son de egoísmos centrífugos e non teñen
miras de resolver o problema da maioría.
Que en definitiva ese é o problema, o
egoísmo duns poucos. Non, os políticos,
nin para esta emerxencia se poñen de
acordo. O medo só chegou para ter bos
propósitos anque non para tomar medidas de corrección. Por mor da súa incompetencia hannos obrigar a repetir a
mesma situación imprudente. E todo é
por protagonizar diante das cámaras as
resoltas opinións expeditivas. Como
Trump, vense nel e queren ou conseguen
facer o mesmo ridículo, propio da ignorancia e da ousadía, da mala educación.
Non, non deberan apoiarse no fracaso
dos outros para conseguir o seu éxito. O
proxecto de porvir é ao revés, consiste
en conseguir o éxito da prevención sen
ter que procurar ningún fracaso, sequera
dos adversarios. Todos deberan sumar
esforzos e loitar nunha dirección de dignidade, de intelixencia e boas prácticas.
As palabras insultantes e irritadas destes
tempos, xa nos anuncian o fracaso da
intelixencia e de enxeño. Non saben comunicar a razón primeira, do abandono
dos hábitos errados, de reconducirnos e

habilitarnos en novos compromisos de
comportamento social, de comportamento ecolóxico e estable. Para que todo
iso dea froito e permita un certo grao
de benestar común.
De feito xa estamos a ver como
aqueles “sanitarios” aos que, ao principio, chamaron con tanta urxencia,
agora xa deixaron de ser necesarios pasada a cima da crise- e volven ser
precariados no silencio, esquecidos e
aliñados na lista do paro. Tamén así
farán con todos aqueles imprescindibles
que, agora, deixan de selo e pasan a
ser do montón, que engrosan a lista
dos que asistiron, arriscaron, suaron e
traballaron con esforzo incalculable,
pero agora xa todo aquilo pasou e volven
ser anónimos da lista de perdidos e
perdidas. Eu creo que non teñen amaño,
os nosos representantes viven a anos
luz da traxedia que acabamos de pasar
e que está a nivel das rúas e dos camiños.
Non viron, non quixeron nin souberon
ver o drama de tanta xente. E non
aprenderon a lección. Pobres de nós!
Seguen a falar das súas coitas, de si a
competencia dixital, se a denuncia ao
informador, se os culpables das mascaras primeiras, se as novas técnicas,
se o alumnado debera ter asistido con
normas moi estritas, se os panadeiros
poden contaxiar co pan, ... Están fóra
de lugar e tempo, fóra de horarios, de

costas ao problema. Isto foi un Chernóbil
e afectou nas entrañas da sociedade,
anque eles arredaron do problema, para
afectar aos máis débiles e vulnerables.
Eles non se deben quedar no protagonismo do aplauso.
Ben sabemos quen foron os que cortaron os orzamentos á Sanidade e á
investigación, á Educación e aos apoios
á marxinalidade e dependencia, os que
puxeron esta norma de precariedade
nos traballos e que levaron todo o que
botamos a faltar. Hai moito desasosego
e as feridas son fondas, aínda abertas
en moitas olladas temerosas. Non poden
seguir a xogar. Necesítanse solucións,
que garantan un porvir, e prevencións
que garantan un sosego, para que isto
nunca máis suceda. E de suceder, ter
como atallalo. Necesitamos corrixir
erros anteriores, aqueles que nos trouxeron aquí, a este punto putrefacto de
contaminación. Queremos recuperar o
aire limpo, a auga limpa das fontes,
ríos e regatos, os mares limpos e xenerosos. Non queremos esterqueiras no
medio da terra, non queremos metais
pesados tirados polo medio do rural en
forma de lodos contaminantes e contaminados. Débense perseguir aos que
cometen o delito, aos que condicionan
alegremente a vida dos demais matándonos o medio en que vivimos. Debemos aprender xa dunha vez a lección,

a nosa riqueza está na diversidade, no
aprecio do propio, na consideración do
que somos, do que temos. E debemos
exercer ese dominio, esa propiedade
verdadeira do noso, para mirar por el e
para estar ao seu coidado. É a Cultura
soberana de sabernos donos e posuidores, da terra, da paisaxe, dos modos
sostibles de vida, da Cultura, do saber,
da intelixencia, da propiedade física e
inmaterial que nos habita. Son horas
de reconducirnos e abandonar esta pobreza hexemónica, esta distancia tan
enorme entre os tan ricos e moi ricos,
cos demais – a inmensa maioría- tendo
que buscar rendas mínimas e subsidios
de existencia. Non se pode consentir
este sistema tan desigual e tan inxusto.
Hai que variar o rumbo, cómpre aprender a lección e non deixar que nos gobernen ineptos que non viron a xogada,
quizais non a queren ver. Temos que
ser responsables, se somos quen de
votalos, deberemos resignarnos a ter
que roelos. Levarannos á perdición e á
perda, onde nada máis somos números
da súa conta. Temos que votar con responsabilidade, pensando moi ben o que
facemos, e confiar naquela xente que
se comprometa a crear iniciativas correctoras que boten fóra aos especuladores e “chupópteros” en xeral, que
tanto abundan, e aos que volvan polo
Noso. Que ao final é o que temos.

BAR
BUGA

PIZZAS,
BOCATAS E
MENÚ DO DÍA

EN PUXEIROS
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entrevista de Tino Lago

A UD. ATIOS CÍTASE COA HISTORIA
Despois de 51 de vida a UD Atios, o equipo desta parroquia porriñesa, acadou o éxito máis importante de toda a súa existencia, o ascenso á 3º división. A ilusión e alegría por poder ver a algún dos máis
relevantes conxuntos do fútbol galego competir contra o Atios no campo do Carballo son moi elevadas na veciñanza da parroquia. A Nova Peneira conversou con Jose, o seu presidente para coñecermos as
expectativas coas que afrontan unha temporada que quedará marcada na memoria colectiva de todos os afeccionados e afeccionadas do equipo vermello. A conversa con Jose foi moi agradable para min. El é un
home que calquera escollería como compañeiro de cañas, pois constrúe con moita facilidade un ambiente de comodidade e calidez. Velaí vai o que deu de si

JOSE CEBREIRO, PRESIDENTE DA UD ATIOS

“PARA MIN É UNHA HONRA SER O PRESIDENTE
DO EQUIPO DA MIÑA PARROQUIA”
De onde es ti Jose?
Eu son nativo de Vigo, en concreto do
barrio de Bouzas.
Caramba, e como chega un vigués á
parroquia de Atios?
Nun principio por traballo. Levo traballando no Porriño desde hai 20 anos,
e rapidamente me integrei na sociedade
local.
Aínda que a canción di que “ 20 anos
non son nada”, si que é moito tempo,
polo tanto creo que xa podemos dicir
que es atiense de adopción?
De adopción e tamén de corazón. Traballo no Porriño desde o 2.000,son veciño da parroquia desde o 2006, e asegúroche Tino, que os vínculos afectivos
que teño con Atios son moi intensos, e,
vaian por onde vaian os camiños da
miña vida, son xa irrompibles.
A UD ATIOS debe de ter unha implantación importante na parroquia, non?
Abofé que é así. Eu creo que é unha
das institucións máis valoradas, xa pasamos do medio século de historia e

iso non é por casualidade. Para min é
unha honra ser o seu presidente.
Cando chegaches á presidencia?
Esta é a cuarta tempada.
Cóntanos a túa historia co mundo do
fútbol?
Eu sempre tiven moita afección por este
deporte, cando era rapaz xoguei no celta,
entre os 9 e os 18 estiven nas súas categorías inferiores. Logo cando comecei
a traballar deixei de practicalo, pero a
paixón polo fútbol vai comigo dentro.
E ti, que tipo de celtista es, dos que
quere que o Depor baixe a 2º B?, ou
dos que quere que compita co Celta en
primeira?
Ha, ha ha ha. Imos ver, eu son celtista
dos que vive a rivalidade co Depor con
moita paixón, pero de maneira absolutamente sa, e si, non deixo de recoñecer
que “o noso derbi” en primeira división
é moi atractivo.
No voso caso, o principal derbi é contra o Porriño Industrial ou contra o
Pontellas?

Eu creo que contra o Pontellas.
Eles están en 3º, mantiveron a categoría e agardo que este ano poidamos gozar dun apaixonante derbi
con eles.
Cantos habitantes ten Atios?
Arredor de 2.500.

Non debe de ser nada fácil a sustentabilidade económica dun equipo en 3º
división?
Ben, xa estando en preferente a verdade
é que foi complicado. Eu teño a sorte
de ter unha directiva ampla e de enorme
capacidade de traballo e grande cali-
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dade humana, o que facilita moito as
cousas.
E como tedes previsto encarar financiamento este ano en 3º?
A verdade é que con moitas incógnitas,
porque a situación económica, derivada
da crise sanitaria, non ten boa pinta.
Oxalá me equivoque e se poida remontar rápido, pero montar o presuposto
deste ano non vai ser fácil. Desde logo
quixera agradecer a enorme xenerosidade dos nosos patrocinadores como
por exemplo a cafetería Hiroshima, mecánica Rocha, talleres Gumerjo, escavacións e construcións Pérez, o Concello, a Deputación, Granitos Maitana.
Sen eles non sería posible.
Fainos unha cronoloxía deportiva destes catro anos?
Eu cheguei ao club porque tiña ao meu
fillo xogando nas súas categorías inferiores. Hai catro anos o anterior presidente decidiu non continuar, e eu dei
un paso adiante. O primeiro ano foi
de aprendizaxe para min, as cousas
non saíron ben e rematamos no posto
13.O segundo ano foi moito mellor,
rematamos de terceiros e xogámonos
o ascenso contra o Ourense. O ano
pasado quedamos no cuarto posto .E
no ano actual levamos desde a xornada
1 en postos de ascenso, cando se produciu o parón estabamos de segundos.
O ascenso xa está confirmado non?
Si, xa o confirmou a federación galega
de fútbol.

A alegría debeu de ser inmensa?
Si claro, pero atípica. Teríanos gustado
moito máis podelo celebrar no campo.
A nosa idea é que cando rematen os 10
días de loito polas vítimas do coronavirus facer algo para que toda a parroquia poida compartir a nosa felicidade.
Ti estás ben de ánimos e con ilusión
de continuar tempo na presidencia?
Todo na vida ten un principio e un final.
Actualmente eu estou moi cómodo,
como che dixen é un pracer traballar
cos meus compañeiros de directiva, e
mentres a afección estea contenta co
meu traballo eu vou seguir pelexando
pola saúde e os éxitos do meu club e
da miña parroquia.
Eu coñezo a varios presidentes de
equipos modestos, e todos me din o
mesmo, que un presidente de equipo
modesto acaba tendo problemas familiares, pois absorbe tanto tempo que
as tensións na familia son inevitables.
Como o leva a túa familia?
Ha ha ha ha. A miña familia lévao ben,
eu tiven moita sorte de ter a familia
que teño, e desde logo que lles agradezo
a súa compañía, comprensión e afecto.
E recoñezo que leva moito tempo a
verdade que si, pero tamén teño que
dicir que é como unha droga e que engancha en grao superlativo.
Ti pareces un home moi emotivo, es
dos que cando perdes te cabreas?
Cando palmamos son un tipo inaguantable.
Ha ha ha ha, ben, entón cando gaña-

des debes de ser un home especialmente agradable?
A verdade é que si, cando gañamos son
encantador.
Como son as relacións co Concello do
Porriño?
Son boas e fluídas
Que cantidade de socios tedes?
Entre os rapaces da base máis os socios
en xeral, arredor dos 500.
A procedencia dos xogadores?
Temos algún da parroquia e do Porriño,e de varias localidades da zona
sur de Pontevedra.
De que idade media é a plantilla?
Algún hai de 30, pero en xeral é un
equipo novo. A nosa media de idade
está arredor dos 23 anos.
O equipo é amateur non?
Si.
É unha plantilla competitiva para pelexar en 3º con dignidade?
Eu penso que si. Iso se cadra, xa é unha
cuestión para o corpo técnico, pero eu

teño unha confianza cega na calidade
dos nosos xogadores. Temos un bloque
moi compacto que xa vai facer tres
anos, e eu estou seguro de que daremos
moita guerra nos campos de terceira..
O corpo técnico continúa?
O adestrador Jose Tizón desde logo que
si, e a nosa idea é que continúen todos
os demais.
Ti pareces un home optimista e ilusionado, Jose. O obxectivo deste ano
é a permanencia ou podemos considerar metas maiores?
Moitas grazas, pero tamén son un home
realista. E o Atios, nunca en 51 anos
de historia estivo en 3º, somos recen
ascendidos e o obxectivo non pode ser
outro que a permanencia. Aínda que
logo é a competición a que pon a cada
un no seu sitio claro.
O fútbol modesto sen público, é viable?
Eu creo que non. Nós non queremos
xogar a porta pechada, iso sería a ruína
do fútbol modesto.
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RUBÉN CELA DÍAZ

A

Presidente da Fundación Galiza Sempre
e membro da Executiva Nacional do BNG

crise da covid-19 veu demostrar,
máis unha vez, dúas cousas esenciais para o futuro de Galiza. En primeiro
lugar, que as receitas neoliberais que
non valeron no pasado tampouco valerán
no futuro. En segundo lugar, que unha
Galiza sen capacidade de decidir, nunca
poderá protexerse así mesma como debe
nin desenvolver as súas potencialidades.
Os problemas que enfrontará Galiza
nos vindeiros meses (e anos) non teñen a
súa orixe exclusivamente na covid-19. O
que fará a crise do coronavirus é acelerar
e agrandar problemas de raíces máis vellas
e profundas.
Veñen tempos duros. Porén, o problema
non será (só) a dificultade obxectiva da
situación socioeconómica postcovid, senón
a nosa actitude como pobo á hora de en-

"EN PUXEIROS"

carala. Nese sentido, as eleccións ao Parlamento de Galiza do vindeiro 12 de xullo
cobran un papel crucial.
Vannos tentar de convencer por terra,
mar e aire de que o futuro xa está escrito e
que unha maioría absoluta do PP -e as
políticas que leva parellas- son inevitábeis.
Non é certo.
Galiza non se pode permitir catro anos
máis de invisibilidade e irrelevancia política
no contexto estatal e internacional, de desertificación industrial e desmantelamento
dos nosos sectores produtivos, de perda
de falantes e estrangulamento do noso
tecido cultural, de recortes nos servizos
públicos e empeoramento das condicións
materiais de vida de moitos galegos e galegas con máis paro, peores traballos,
maior emigración e empobrecemento. Non
nos podemos resignar a que o futuro de

FAGÁMOLO

Galiza sexa non ter futuro.
Hai alternativa a ese país gris, sen
rumbo e con motor apagado. Porén, esa
alternativa nunca virá da man das políticas
de sempre, aplicadas polos de sempre e,
coma sempre, pensadas desde Madrid.
É posíbel xestionar doutra maneira.
Facelo será condición necesaria, mais non
suficiente. Non abonda con xestionar mellor
co PP e facelo ao servizo das maiorías sociais. Moitos dos nosos problemas son
consecuencia da dependencia política do
noso país. Hoxe o Estatuto de Autonomía
non é un traxe que nos viñera pequeno. É
unha camisa de forza que oprime as nosas
posibilidades de desenvolvemento económico, social e cultural. Unha autonomía
fundamentalmente administrativa, raquítica e de quita e pon, como demostrou
esta crise sanitaria, cunha recentralización
inxustificada,
que non resolveu nada e foi
ineficaz e ineficiente na loita
contra a pandemia.
G a l i z a
nunca terá futuro se as principais decisións
sobre a súa
economía, or-

opinión
ganización social ou control do seu territorio
se toman a centos ou milleiros de quilómetros en despachos de Madrid ou Bruxelas. Galiza nunca poderá protexer a súa
xente sen poder decidir sobre si propia,
porque cando ti non decides sobre ti, fano
outros. E, normalmente, non precisamente
pensando nas túas necesidades e intereses.
Vivímolo recentemente coa xestión da covid-19 e, lamentabelmente, temos varios
séculos de experiencia acumulada.
Isto só será corrixíbel mediante a superación do actual marco estatutario e
conseguindo as estruturas de estado acordes á nosa condición nacional. Para iso,
precisamos non dun submiso e acomplexado delegado do goberno en provincias
ao fronte da Xunta de Galiza, senón dunha
presidenta para un país digno. Unha muller
disposta a liderar as demandas de liberdade
e xustiza social do pobo galego. Ese traballo
só se fará se o Bloque Nacionalista Galego
goberna deste país.
Se ben é certo que somos un país espoliado, empobrecido e pesimamente xestionado, non é menos certo que somos
unha nación con enormes riquezas, talento
e potencial. Tan só, témonolo que crer e
actuar en consecuencia. Se queremos un
futuro diferente como pobo, necesariamente tempos que comezar por facer cousas diferentes. Se todas as persoas que
amamos este país e aspiramos a construír
unha sociedade libre, máis xusta e sustentábel imos votar o 12 de Xullo, ese
cambio político será unha realidade. Fagámolo.
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Reportaxe de Cristóbal López Pazo (Ecoloxistas en Acción Galiza) e Juantxo Sánchez Losada (Coordinador Sector Ferroviario CXT-Galiza)

L

O TREN BAIXO A PINGA CHINESA

evamos décadas de recortes nos servizos públicos. Pinga a pinga, como
a ominosa tortura chinesa, foron desmantelando servizos de tanto valor social como
o transporte público. Cada pinga, cada redución dos servizos, cada dose de privatización, son case imperceptibles por si
soas para a cidadanía pero letais no seu
continuo e incesante lacerar.
Unha desas pingas é a que nos trae a
colación esta alegación en defensa do ferrocarril. Unha pinga que é especialmente
lacerante, escuece mentres perdemos a
conta da cantidade de ceros que figuran
nos cheques de rescate que o goberno asinará sen condicións a aerolíneas e fabricantes de automóbiles. Na Comunidade
Europea está a potenciarse, como alternativa ao avión e ao coche, o tren electrificado. As contas non deixan lugar a dúbidas, o tren emite sete veces menos CO2 á
atmosfera por pasaxeiro que un avión e
catro veces menos que un coche, pero en
España empeñámonos en significar os Pireneos como fronteira natural e actuamos
en detrimento do único transporte público
cabalo de batalla contra a crise sanitaria e
climática que padecemos.
A sociedade está a aprender a renunciar
ao avión ante o seu acuciante protagonismo nas emisións de gases efecto invernadoiro. En Europa case un terzo das emisións son orixinadas polo transporte cun
avión que xa rivaliza co coche como prin-

Talleres

cipal causante do efecto invernadoiro. O
tren como transporte electrificado, como
alternativa ecolóxica, como esperanza
verde, debería saír a escena como protagonista principal da mobilidade tanto de
pasaxeiros como de mercadorías, pero non
sucede así, polo menos en España.
Renfe leva anos deseñando a desaparición dos trens hoteis, reducindo as prazas
ofertadas ou quitando coches, como fixo
en 2016 co tren hotel Galicia-Madrid, ano
no que eliminou un 60% de prazas, centrando os recortes nas máis económicas
(sentadas e liteiras turistas). Despois de
anos degradando este servizo nocturno
agora acometen a súa supresión. En Galicia xa non contamos co tren hotel a Madrid
nin co de Barcelona, aínda que neste último RENFE está a pensarse volver poñelo
en circulación ante a contestación social
que xerou a súa supresión. Está onda de
recortes non é exclusiva da comunidade
galega, alcanzou mesmo ao Lusitania, o
emblemático tren hotel que unía Madrid
con Lisboa e ao Estrela Surex entre a capital lusa e Irún. Parece que Renfe lévanos
vantaxe na desescalada porque non se entende que se suprima este tipo de trens,
con compartimentos individuais e familiares, que favorecen o distanciamento físico na viaxe e o cumprimento dos diversos protocolos derivados da crise sanitaria
que padecemos. Un servizo que se adaptaba ás esixencias da nova normalidade e

que só no caso de liteiras compartidas necesitaba unha reorganización da oferta para
adaptarse ás esixencias sanitarias.
A supresión destas conexións reduce
unha oferta transversal de viaxes entre cidades e comunidades que carecen de conexión AVE, atacando así un dereito fundamental como é o da mobilidade das
persoas que viven non só nas poboacións
destino senón tamén nos territorios que
vertebra como Ponferrada, Astorga, León,
Palencia, Burgos, Zaragoza, Lleida, Tarragona no caso do tren hotel
Coruña/Vigo- Barcelona. Suprimindo así
a única oferta ferroviaria que permite chegar a Madrid á primeira hora da mañá para
enlazar con outros medios de transporte,
no caso do tren hotel rías galegas GaliciaMadrid. Sen esquecernos de mencionar
todos os postos de traballo directos e indirectos que se destrúen con estes recortes.
Non podemos asistir impasibles a unha
peza máis do desmantelamento do ferrocarril convencional como servizo público,
social e sostible. A pesar do desalentador
das medidas adoptadas por Renfe, tan incoherentes co discurso de transición eco-

lóxica do goberno español e da Unión Europea, seguiremos insistindo na necesidade
de poñer en marcha as infraestruturas que
faciliten liñas de tráfico mixto para persoas
e mercadorías; de crear núcleos de proximidade nas cidades e as súas contornas,
de aumentar as liñas con vía dobre electrificada en corrente alterna; de manter as
estacións de tren no mundo rural que tanto
axudan a fixar poboación; da creación de
estacións intermodais que faciliten o acceso ao tren a pé, en bicicleta ou en transporte público colectivo e da implantación
dun sistema tarifario xusto onde se contemple o menor impacto do tren tanto no
medio ambiente como para a saúde como
índice principal.
Sen dúbida, seguiremos insistindo en
poñerlle vías á vida no noso planeta.

S. Malvar

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

BAR JONATHAN, EN BUDIÑO
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Racismo

opinión Louriña

ÁNGEL PÉREZ. Profesor de Filosofía

O

racismo é un tema espiñento
para a teoría política moderna.
En particular para o pensamento
conservador. Pero, non é o único en
dificultades. Un exemplo destes problemas témolo nos libros e escritos
de Hannah Arendt. Autora dunha
concepción da política hoxe moi
reivindicada como remedio contra
a destrutiva desafiliación da política
que viven as democracias liberais
desde hai décadas.
De acordo ás ideas de Arendt a
acción política está rexida pola idea
de igualdade. A igualdade política
é artificial. Non se trata de que teñamos a mesma natureza, ou o
mesmo talento, ou a mesma posición social, ou cosas deste tipo. É
outra cousa. Considera que é algo
artificial porque depende de que
sexa posible actuar dunha forma
libre, non oprimido ou sometido
por ningún estado de necesidade.
Desde ter que salvar a vida ou non
pasar fame ata calquera forma de
sometemento social.
É dicir, a igualdade é a propia
esencia da liberdade, isto é, a posibilidade de “moverse nunha esfera na que non hai nin gober-

nantes nin gobernados”.
Agora ben, esa igualdade é só
posible se hai outros que apandan
cos traballos que liberan aos libres
da necesidade. Pero, ninguén traballa voluntariamente para que outros sexan libres e compitan entre
si para ver quen aproveita mellor
as posibilidades da liberdade. De aí
que non hai igualdade política sen
violencia. Porque é o único modo
de liberarse das necesidades naturais. Esa violencia é, di Arendt,
“prepolítica” no sentido de que sen
esa violencia non habería ningunha
oportunidade para a política. Ou
vivimos todos na natureza ou alguén
debe apandar coas penurias da vida.
Con iso Arendt asume que a
igualdade política de uns esixe ou
se superpón a desigualdade de outros. Hai libres porque hai quen
está sometido ao traballo. Ou simplemente non todos poden seren
iguais e ter unha vida propiamente
humana. Esa é a orixe da escravitude
clásica, di Arendt. Pero non a da
moderna. Calquera explicación desta
pasa polo concepto de “raza” absolutamente ausente no mundo
antigo.

En principio Arendt afirma que
ese concepto no mundo moderno
vai ligado ao imperialismo. Permitíalle xustificar aquilo que na metrópole non podía ser xustificado
por ningunha concepción da moral
e por suposto da tradición dos dereitos humanos. Unha xustificación
que se converteu na ideoloxía racista
que explica a historia como unha
loita entre razas. Arendt refugou
con vehemencia esta ideoloxía.
Pero, ao mesmo tempo di que
o trato cos pobos que os europeos
atoparon en Africa fixo que a idea
cristiá de humanidade cambalease.
Porque era difícil manter que todos os homes descendesen da
mesma parella orixinal ante “tribos que, ata onde sabemos, nunca
acharon por si mesmas adecuada
expresión da razón humana ou
da paixón humana”. Isto semella
crer na inferioridade desas tribos,
sería pois racismo. Daquela, é
fácil ver aquí, como outros estudosos de Arendt, unha inconsecuencia. Refugar do racismo como
invento do imperialismo e, porén,
defender a subhumanidade daquelas tribos.

O Polideportivo municipal
acollerá as probas da ABAu
de alumnos do Porriño e mos

PORRIÑO

O Polideportivo Municipal de Porriño acollerá as
probas da Avaliación de Bacharelato para Acceso á
Universidade (ABAU) de
alumnos de cinco centros
de Porriño e Mos que se
realizarán os días 7, 8 e 9
de xullo, en aplicación dos
protocolos de seguridade e
prevención do Covid-19.
Segundo o acordo acadado esta semana entre a
Universidade de Vigo e o
Concello do Porriño, representado por Lourdes Moure,
concelleira de Educación,
realizarán no polideportivo
porrriñés estas probas de
acceso á Universidade, os
alumnos dos IES “Ribeira
do Louro” e “Pino Manso”,
do Porriño así como os
alumnos procedentes do IES
de Mos e dos centros privados “Colegio Lar” e Colegio Los Sauces”.

“Se o número de alumnos
inscritos para facer as probas
da ABAU é de 200 estudantes, empregaríase tan só a
pista do Pavillón 1. Se fosen
máis, utilizaríase tamén a
pista do Pavillón 2”, explicou
Lourdes Moure, concelleira
de Educación.
Os pupitres e cadeiras serán trasladados dende o IES
“Pino Manso”. Tanto o material a empregar para a realización dos exames coma
os espazos a ocupar, serán
obxeto dun protocolo diario
de desinfección e limpeza.
Tamén a Policía Local do
Porriño colaborará a diario
establecendo un perímetro
de seguridade nos accesos
ao Polideportivo Municipal,
habilitando un circuito de
entrada e saída para os vehículos que trasladen e recollan
aos alumnos, segundo ten
planificado o departamento
que dirixe Lourdes Moure.
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A uNed valora a idoneidade do
local para acoller a aula delegada

Salceda crea 100 prazas de aparcamento
gratuíto no entorno do novo centro de saúde

PORRIÑO

SALCEDA

María Troncoso, directora
e Laura Suárez, secretaría xeral
do Centro Rexional da UNED
en Pontevedra valoraron moi
positivamente e ponderaron a
idoneidade do local proposto
polo Concello para establecer
a aula delegada concedida ao
Porriño.
As directivas da UNED
reunironse hoxe con Eva García, alcaldesa e Lourdes Moure, concelleira de Educación,
para tratar detalles da preparación do inmoble. Primeiro
nunha reunión celebrada na
Alcaldía e logo “in situ” no
local, acompañados polo ar-

quitecto Jesús Vieito, autor
do proxecto e director da futura obra. A comitiva comprobou as características do
inmoble de 260 metros cadrados adquirido na rúa Fernández López, nº 2 e trataron
as especificacións que a
UNED demanda para axeitar
o inmoble ás exisencias requeribles para acoller os servizos docentes que se prestarán. As directivas da Universidade a Distancia valoraron a
ubicación do inmoble, as súas
posibilidades e o feito de que
estea ó carón do Centro Cultural
Municipal e da Biblioteca que
tamén visitaron.

O Concello de Salceda de
Caselas ven de rematar a adecuación de dúas novas zonas
de aparcamento no entorno
do novo centro de saúde, na
Rúa Mártires de Sobredo. Os
novos espazos, que suman en
torno a 2.200 metros cadrados
e supoñen a creación de 100
novas prazas de aparcamento
gratuíto en pleno casco urbano,
estarán dispoñibles para ser
usados nas vindeiras semanas,
unha vez se proceda ao pintado
da zona. Neste caso trátase
de dous terreos municipais,
que agora se poñen a disposición da veciñanza.

Con este son xa 16 os aparcamentos esparcidos por todo
o núcleo urbán en zonas comerciais e administrativas. Estas áreas resultan fundamentais
para a axilización do tráfico e
para seguir a conseguir unha
maior calidade de vida na vila,
seguindo o previsto no Plan
de mobilidade sustentable de
Salceda, na procura de permitir
o estacionamento práctico, cómodo e gratuíto para os novos
espazos da vila.
Neste caso falamos de dous
espazos que resultarán fundamentais en pouco tempo coa
apertura do novo centro de
saúde, prevista para este verán.

A actuación comprende tamén
a creación de prazas reservadas
para o persoal sanitario, ambulancia e persoas con discapacidade.
Loli Castiñeira, Alcaldesa
de Salceda: “Levamos creado
case 1.000 prazas de aparcamento gratuíto no centro da
vila, o que se fai máis importante que nunca nun momento
como o que estamos a vivir,
en que se fai fundamental a
recuperación de espazo para
as persoas. Coa adecuación
destes novos espazos damos
o último paso para a esperada
apertura do novo centro de
saúde.
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A tensión necesaria
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XABIER TOBA
PROFESOR DE FÍSICA

ois non vai ser fácil. Non vai ser
nada fácil conseguir que o PP non
alcance a maioría absoluta nas elecións
galegas que celebraremos o próximo 12
de xullo, logo de percorrer este acidentado camiño marcado polo COVID19,
pola dor e pola morte nos últimos tres
meses.
A pouco que tardemos en tomar conciencia da urxencia, da emerxéncia, o
tempo, o breve tempo dunha campaña
que se non é fraudulenta semella moi
pouco respeitosa coas formas democráticas, teremos a Alberto Nuñez Feijoo
tomando posesión como presidente para
unha nova lexislatura.
E sin embargo, esta pregunta realizada hai 4 ou 5 meses podería ter unha
resposta totalmente contraria.
Fagamos memoria.
Nas elecións xerais celebradas en
avril de 2019, as forzas alternativas ao
atual governo do PP, xuntaron 156 000
votos máis que o partido de Feijoo e os
seus posibeis aliados.

Aínda máis. En número de representantes foi tamén a suma de representantes de PSOE e Unidas Podemos,
superior á suma do número de representantes do PP e os de Ciudadanos pola
mínima: doce contra once.
Pouco despois, por mor da incapacidade de PSOE e Unidas Podemos para
acadar un acordo, fomos chamados outra
volta ás urnas. Nesta nova convocatoria
a suma dos votos de PSOE, Unidas Podemos e BNG, que desta volta felizmente
obtivo representación, adiantaron outra
volta á resultante da suma dos votos correspondentes a PP, Ciudadanos e VOX.
Ben é verdade que desta volta a diferenza
foi 117 000 reducíndo-se sustancialmente,
máis en troques foron 13 os representantes
da que podemos denominar alternativa
fronte aos 10 representantes que obtivo o
PP. Trece contra dez. O resultado era moi
esperanzador.
Enfin, que os datos recentes, non de
inquéritos nin prospecións, senon os
datos eletorais insistían na direción dunha derrota do Partido Popular nas elecións galegas a pouco que a oposición
atinara .
Ben é certo que a partir deses resultados, toda a maquinaria do PP e dos
seus setores afetos, mediaticos, económicos e sociais, atendendo ao sinal de
alarma, puxeron en marcha toda a maquinaria que ate o momento non movilizaran. O asunto agora era crucial. Non
estaba en xogo xa a posición de Pablo
Casado, rival ao cabo de Feijoo; agora
estaba en xogo a posición de Feijoo e a
do propio Partido Popular na Galiza e se
cadra a posibilidade de, un día aceder á
presidencia do PP e a candidatura á Presidencia do governo de España. Velai as
circunstancias.
E así é como a dereita repon-se, pasa
á ofensiva e convocan-se as elecións . E
como ben sabemos todos e todas o proceso
fica paralisado pola declaración do estado
de alarma derivado do COVID19.
Como se enfoca este período? Porque
estaba claro que este período ía ser definitivo, crucial.

Pois a dereita, o PP, adoita unha posición á ofensiva ocultando as súas responsabilidades, culpabilizando diretamente ao governo central que aínda daba
os seus primeiros e oscilantes pasos,
cando non mesmo á oposición. Esa ofensiva consigue os seus obxectivos: desprenderse de toda responsabilidade nos
recortes sanitarios, que tanta importancia
tiveron nas mortes derivadas da pandemia,
e tamén marcar distancias coa rede de
residencias xeriátricas, xestionadas por
empresas amigas do PP, que articularon
o maior foco de incidencia da enfermedade
e onde esta cebou-se con altisima intensidade diante da ineficacia e o abandono
do governo do PP e da clientelar patronal
que rexe ditas residencias .
Mentres, co Parlamento galego xa
disolto, Feijoo evitaba de forma continuada o control dunha oposición que en
minoría e demasiadas veces inmovilizada
polas circunstancias, non acabou de ser
capaz de articular ningunha resposta
que puxera en perigo o discurso do PP e
de Núñez Feijoo. Digamos en descargo
da oposición que calquera resposta víase dificultada polo estado de alarma.
E chegamos ao final.
Feijoo liga o seu destino a Urkullu, e
consigue impulsar o proceso eleitoral
nunhas condicións caseque carentes de
garantías democráticas que lle dan posicións de vantaxe que poden ser definitivas.
E por si pouco fora o governo de
Pedro Sanchez regála-lle que Galiza sexa
o primeiro territorio declarado fora do
estado de alarma, con sorprendentes
declaracións de Fernando Simón alabando a “magnifica xestión” do governo
de Núñez Feijoo, con todo o apoio de
PRISA e condenando ao candidato do PS
de G-PSOE Gonzalo Caballero que, se
cadra aínda agora non entendeu nada,
ou si e sabendo, cala a apanda.
Porque a realidade é que, para entender este xesto do governo de Pedro
Sanchez con Nuñez Feijoo, un ve-se na
obriga de pensar que ou o primeiro é
moi torpe, ou que Pedro Sanchez prefire

a Nuñez Feijoo como presidente na Galiza, un territorio que xulgan como de
interés secundario, dandolle ar como
rival interno de Pablo Casado.
Compre recoñecer a Núñez Feijoo
ademais, unha certa cualidade de escapista para saír mesmo con ben das situacións máis apuradas.
Fíxen-se que sen perder un segundo,
Feijoo con Miguel Santalices de mestre
de ceremonias, convoca un ato en homenaxe das vítimas do COVID-19 no corazón de Santiago de Compostela, trasmitido en direto pola CRTVG e publicitado
como un “ato de unidade”, e acompañado
polos voceiros e representantes de todos
os partidos, unha oposición que parece
incapaz de poñer en marcha ningunha
outra reación, unha oposición que acompasada polas belas notas do “Negra sombra” cae nas redes dun auténtico aquelarre
do que xurde limpo de toda responsabilidade Nuñez Feijoo.
Xulguese intelixencia e torpeza.
E agora a campaña eletoral.
Unha campaña curta, sometida a circunstancias de excepcionalidade, cunha
sociedade saíndo do estado de shock
que representou a pandemia e aínda
atemorizada, aínda paralisada polo vivido
e á que o PP acude armado cos medios
de comunicación de titularidade pública
e privada volcados con Nuñez Feijoo,
ocultando as súas responsabilidades e
agochando o seu mal facer.
Misión imposibel? Non está fácil.
Deberíamos agardar das forzas de
oposición unha campaña que fora quen
de movilizar e movilizar o voto de esquerda, o voto galeguista.
Hai motivos sobrados para que Galiza
prescinda de vez do PP e de Feijoo, e algúns deses motivos teñen que ver coa
desgrazada etapa que estamos superando
e que ten costado mortes e dor.
Non agarden máis aqueles e aquelas
que teñen esa responsabilidade, precísa-se agora de tensión, a tensión que
agora non pode fallar para lograr unha
vitoria que parecía posibel hai uns meses
e que hoxe aparece fuxídia.
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Salceda pídelle á Xunta a reparación do vial
por ser “un perigo para vehículos e persoas”
SALCEDA

A alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, reiterou diante da Axencia
Galega de Infraestruturas que se
acometa o asfaltado de urxencia da
vía de servizo existente entre a EP2505 a glorieta elevada sobre a PO510 polo seu mal estado, que non
reúne as condicións mínimas para a
circulación de vehículos.
Cabe lembrar que o pasado ano
o propio Concello quixo realizar
obras de reparación do mencionado
vial contando co permiso verbal por
parte da Xunta de Galicia, pero no
momento da execución a administración autonómica paralizou dita
obra, anunciando incluso a apertura
dun expediente ao Concello de Salceda.
Finalmente a AXI autorizou ao
Concello a realizar as obras de mellora, pero establecendo uns condicionantes imposibles de acometer
por parte da administración local,
pois levar a cabo o proxecto cos
mencionados condicionantes supón
un investimento que ronda os 50.000
€, que o Concello ademais non podería imputar a ningún tipo de subvención por tratarse dun vial propiedade da Xunta de Galicia, e polo
tanto a Administración Autonómica
é a responsable de mantelo nas condicións óptimas de utilización.

Dende o Concello xa se lle deu
traslado á Xunta do mal estado do
vial no mes de xaneiro, e o pasado
3 de marzo reincidiuse na petición,
indicando na mesma que “case dous
meses despois, non se tomaron as
medidas pertinentes por parte da
AXI (Axencia Galega de Infraestruturas), e o mencionado vial presenta un estado que o fai practicamente intransitable”. O equipo de
goberno, entendendo que o momento
que vimos de vivir dificultou a execución da obra, respetou as semanas
de confinamento, e onte xoves volveu enviar unha nova solicitude á
Xunta de Galicia (a terceira) para
que acometese canto antes a reparación, que neste momento resulta
aínda máis importante para poder
aliviar de tráfico a recén humanizada
rúa Gándara, que gana así máis espazo para as persoas, fundamental

nestes momentos en que resulta
vital manter a distancia física entre
persoas. Según un informe do arquitecto municipal, o vial deteriorouse debido o aumento do tráfico
rodado, polas obras realizadas en
agosto pasado polo Concello, e as
condicións climatolóxicas adversas
dos últimos meses. Este informe
considera que a situación do vial é
un perigo tanto para os peóns como
para os vehículos.
Loli Castiñeira, Alcaldesa de Salceda: “A Xunta de Galicia, saltándose
o principio de colaboración entre
administracións, impediu o arranxo
do vial por parte do Concello, e
agora manteno nunhas condicións
deplorables que impiden o seu uso
por parte de vehículos e camiñantes.
Unha vez pasado o confinamento, a
Xunta ten que dar resposta á nosa
solicitude canto antes”.
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Às portas do juízo da Operación Jaro,
defendamos o status legal do independentismo

JOÁM PERES LOURENÇO

stám a piques de se cumprir cinco
anos desde que o Ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, com a
companhia de Arsenio Fernández de
Mesa e Diego Pérez de los Cobos no
seu organigrama ministerial, ativassem publicamente a Operación Jaro
contra Causa Galiza.
Eram momentos de agudizaçom do
conflito catalám, corruçom, clausura dumha imaginária via estatutária à soberania
nacional, Policía Patriótica, adoutrinamento constitucionalista e execuçom de
múltiplas operaçons policiais -Araña, Piñata, Pandora, etc.- que desarticulavam
supostos ''grupos terroristas''. Neste quadro hostil é que há que enquadrar aqueles
acontecimentos.
Na altura, nove militantes vimos assaltados e registados os nossos domicílios
por agentes armados. Fumos detidas e
submetidos a um inapelável juízo mediático
em que jornais, televisons, sítios web e
rádios, com La Voz de Galicia e TVG à cabeça, reproduziam a sentença inapelável
escrita previamente num quartel: eramos
“terroristas” e integravamos o “braço
político” dumha imaginária organizaçom
armada. Ponto.
Logo, os deslocamentos para Madrid
com eloquente advertência a umha das
detidas de que “coja dinero, que se vienen
de vuelta”, os ridículos interrogatórios
sobre questons que os nossos captores
conheciam à perfeiçom graças à vigiláncia
ilegal à que nos submeteram durante
anos, as ameaças, algumha teatralizaçom
terrorífica na madrugada quarteleira do

confinamento e, finalmente, a posta a
disposiçom judicial.
Como “medida cautelar”, Causa
Galiza foi “suspendida de atividades” durante 12 meses polo juíz especial Eloy Velasco, isto é, ilegalizada de facto, mas,
após lhe imputar tam graves acusaçons,
recuperava o status legal um ano depois
embora se mantinha a acusaçom genérica
de “enaltecimento do terrorismo” para
os e as militantes. O relato policial e mediático sobre o ''braço político'' caira polo
seu peso.
Em junho de 2018, a Guardia Civil
ativava a Operación Jaro II, que nesta
ocasiom alcançaria três militantes de
Ceivar acusadas de ''enaltecer o terrorismo”. Detençons, juízo mediático e posta
e liberdade com cargos seguindo o guiom

da anterior ediçom do operativo policial
eram a resposta a um trabalho de anos de
denúncia da repressom política e solidariedade com independentistas retaliadas
e retaliados.
Finalmente, ambas causas penais
fôrom fusionadas num sumário comum
que terá o seu desenlace no juízo político
a celebrar proximamente na Audiencia
Nacional por “integraçom em banda criminosa” e “enaltecimento do terrorismo”.
Sobre a mesa, 102 anos de prisom para
doze pessoas, liquidaçom de direitos civis
e laborais, sançons económicas impagáveis
e, de se sentenciar como certa a primeira
acusaçom, a disoluçom de Causa Galiza e
Ceivar.
Todo –e isto é importante repeti-lopor exercermos a liberdade de expressom,

o direito de associaçom política e manifestaçom e sem que nos domicílios se localizassem armas, explossivos, documentaçom falsificada ou relativa a atividades
ilegais, ou qualquer outro elemento provatório que pudesse sustentar a veracidade
do relato policial.
Montagem policial e iminente juízo
num tribunal pré constitucional som, pois,
o desenlace previsto do processo repressivo
cuja origem se deve rastejar em 2013,
quando a Audiencia Nacional ditamina a
existência jurídica na Galiza dumha organizaçom armada que através da sua
intervençom pretenderia subverter a ordem
constitucional.
A partir desse instante, a doutrina
Todo es ETA, que se aplicara em Euskal
Herria para processar quase todas as expressons organizativas do independentismo basco, utiliza-se na Galiza a escala
quantitativamente inferior, mas idêntica
na formulaçom teórica: Causa Galiza e
Ceivar seriam extensons da violência política embora, significativamente, à primeira reconheceu-se-lhe desde 2016 a
sua condiçom legal e a segunda jamais
fosse ilegalizada.
O processo político-judicial que já se
prolonga artificialmente 5 anos tem aspetos esperpênticos que neste tempo socializamos massivamente, como a criminalizaçom das homenagens aos protago-
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nistas da Revoluçom Galega de 1846 e os
atos de memória histórica independentista,
a acusaçom sui generis de “aglutinar o
independentismo mais radical”, ou a consideraçom da posiçom “anticonstitucional”
como evidência de perfil terrorista.
Vamos a um juízo político, com cartas
marcadas e sentença pré-escrita –como
a que a Guardia Civil enviava aos meios
em 2015-. Quando dizemos que estamos
perante um tribunal político de exceçom,
que é sucessor do TOP franquista e cumpre
funçons similares adatadas a um cenário
de democracia formal, nom estamos a
fazer excessos retóricos, mas a expor um
diagnóstico dificilmente refutável.
O processo que resumim a grandes
traços coloca sobre a mesa evidências de
grande transcendência. A primeira, o facto
de a Guardia Civil ser umha organizaçom
militar que, quando quer, marca os tempos
políticos no Estado espanhol com absoluta
liberdade e autonomia de critério. Que
pessoas que tinhamos e temos umha militáncia legal sejamos encausadas penalmente por um corpo armado que em 2015
dirigiam um ex camisa azul e um indivíduo
que acreditava que ''o dianho quer destruir
Espanha'', estarrece e escandaliza qualquera consciência democrática.
Mais: somos processados e processadas como penalizaçom dumha atividade
que gira por volta do independentismo e a
solidariedade frente à repressom. Som os
famosos informes do benemérito corpo,
aos que o tribunal foi historicamente tam
recetivo, quem nos mantenhem neste
limbo penal, político e vital e quem, agora,
nos situam perante a expetativa de ingressarmos em prisom por sermos inde-

pendentistas, que é o que realmente se
persegue com o nosso juízo político.
Este singular acontecimento interpela,
além de a nós próprias e as nossas contornas políticas e afetivas, o conjunto da
sociedade: em que tipo de regime estamos
parados e paradas quando se é possível
encarcerar quem apostam na independência e na construçom dum projeto político rumado nesta direçom? Definem a
Guardia Civil e a Audiencia Nacional, a
golpe de montagens e juízos, os limites
do politicamente defendível na Galiza?
Sentirá-se satisfeito o moloch espanhol
com os nossos encarceramentos, ou demandará mais sangue para se saciar? É
por isso que os nomes de conhecidos dirigentes do BNG, como Bieito Lobeira, ou
no seu dia Xavier Vence, apareciam no
sumário assinalando um outro universo
sociopolítico que convive socialmente com
o nosso e é suscetível de se punir?
Este processo político-judicial pode
implicar a disoluçom de Causa Galiza e
Ceivar, criando um precedente jurídico
que pairaria sobre hipotéticas tentativas
futuras de reorganizar o independentismo
ou a solidariedade com as retaliadas e retaliados políticos. Se a Audiencia Nacional
converte estruturas legais em “bandas
criminosas”, mais fácil ainda será declarar
“entidades sucessoras” das eventualmente
liquidadas as que tratem de relevá-las. O
juízo da Operación Jaro pom em questom
pois o próprio pluralismo político.
Este processo é, como apontava
antes, o colofom previsível da estratégia
repressiva lawfare em que a arbitrariedade jurídica e a defesa, esta sim, por
todos os meios e por cima de garantismos

jurídicos, da Unidad de España, se mesturam a partes iguais. Trata-se de esmagar um independentismo minorizado
mas perseverante, de segar de raiz a
potencialidade e de dar um aviso a navegantes na praça pública de por onde
nom se deve transitar. Trata-se de obrigar
Sísifo a descender, de novo, para apanhar
a rocha e reiniciar a ascensom. Exemplarizaçom repressiva de manual.
Remato: num estado onde a divisom
de poderes é inexistente, a montagem
foi sustentada indistintamente por PP e
PSOE: se bem foi um fundamentalista
católico quem ativou o processo desde o
Ministerio de Interior, é agora o liberal
e repressor Grande-Marlaska quem o
continua e agrava. A montagem política,
policial, mediática e judicial interpela
pois a sociedade galega no seu conjunto
sobre se é capaz de acetar passivamente
o atropelo e a amputaçom do abano do
politicamente defendível.
Quando nos sentemos em Madrid
estará em jogo portanto o futuro imediato
de 12 pessoas e duas organizaçons, mas,
sobretodo, a possibilidade de este país se
organizar na legalidade para defender um
processo independentista que aspira à rutura democrática nacional com o Estado
espanhol e, aliás, o direito irrenunciável a
reconhecer e se solidarizar com as nossas
retaliadas e retaliados passados, presentes
e futuros.

Ponteareas aproba
rebaixar as taxas das
terrazas nun 95%

PONTEAREAS

O Pleno extraordinario do Concello de Ponteareas aprobou por unanimidade unha bonificación do 95%
da taxa municipal de terrazas de hostalaría. “Unha medida de apoio á
hostalaría diante da crise do coronavirus”, manifestou a concelleira de
Promoción Económica, Eva Gil, medida que previamente xa fora tratada
nunha reunión cos representantes da
hostalaría e cos portavoces de todos
os grupos da Corporación Municipal.
Este cambio na normativa municipal estará vixente no que resta de
2020 e todo o ano 2021. Unha medida
que acompaña á flexibilización na
ampliación do espazo a ocupar na
vía pública polas terrazas para que o
sector poida cumprir as distancias
da seguridade sanitaria co menor prexuízo para os negocios. “Queremos
facilitar que se poidan manter ás
mesas habituais, que agora precisan
máis espazo, e contribuir á reactivación económica dos establecementos
que estiveron pechados durante tres
meses”
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Implántase unha nova regulación do aparcadoiro Ponteareas destina 50.000 euros
en subvencións de apoio á cultura
da Praza de Abastos para facilitar as compras

PONTEAREAS

A concellaría de Mobilidade e Tráfico, que dirixe
Roberto Mera, conxuntamente coa de Promoción Económica, da que é responsábel
a concelleira Eva María Gil,
puxeron en marcha unha
nova regulación do aparcadoiro exclusivo da Praza de
Abastos tras deseñala conxuntamente coa asociación
de praceiros e praceiras.
Ademáis, segundo os edís
nacionalistas pontareáns,
coas novas normas que rexen
desde hoxe no estacionamento “asegurarase que este cumpra o seu cometido, que é
facilitar e promocionar o
consumo no Mercado Municipal” que conta actualmente cuns trinta postos de
venda activos.
O horario de funcionamento do aparcadoiro da Praza de Abastos é de 9:00 a
15:30 horas. Nesa marxe horaria, poderase empregar o
estacionamento durante un
máximo de hora e media.
Para iso é necesario retirar
o correspondente billete no
parquímetro situado na entrada do aparcadoiro. O bi-

llete consta de dúas partes
que se deben cortar: unha
debe colocarse no interior
do vehículo en lugar visíbel
mentres a outra será empregada polo cliente como resgardo do seu estacionamento.
Para poder abandonar o aparcadoiro antes de esgotar a
hora e media, o cliente deberá realizar un gasto total
mínimo de 10 euros na Praza
de Abastos e canxear o seu
resgardo pola ficha que permite sair do aparcadoiro.
Para realizar o canxe os
clientes poden acudir a tres
establecementos diferentes
situados no interior da Praza
de Abastos, autorizados para
a entrega de fichas. No caso
de incumprir estas normas
de uso do aparcadoiro a sanción a impoñer é de 30 euros.
O aparcadoiro situado a
carón do Mercado Municipal
conta con 14 prazas, que ao
rotar como mínimo cada hora
e media, supón a dispoñibilidade de alomenos 56 prazas
de estacionamento para os
seus clientes ao longo da
mañá. Aínda así, as concellarías de Mobilidade e Trá-

fico e de Promoción Económica prevén habilitar nas
vindeiras semanas outro
aparcadoiro de 7 prazas máis
noutro espazo adxacente á
Praza de Abastos.
En opinión de Mera e Gil,
“o novo sistema supón gañar
en eficacia no funcionamento
do aparcadoiro, evitar usos
fraudulentos que se viñan
detectando e asegurar que o
estacionamento serva para
incrementar o consumo na
Praza de Abastos, facilitando
as súas compras ás persoas
que apostan polo mercado
local e de proximidade”.
Por outra banda, ambas
as dúas concellarías, recolocaron os postos de venda
de plantas, da coñecida como
“A Carreira”, na nova praza
acondicionada entre o Mercado Municipal e o Auditorio. Até agora eses vendedores e vendedoras compartían cos vehículos o aparcadoiro. “Deste xeito, dignificamos o labor destes produtores locais, instalándoos nun
espazo humanizado e melloramos a seguridade no aparcadoiro”, sinalaron Roberto
Mera e Eva María Gil.

PONTEAREAS

O concelleiro de Cultura,
Fernando Groba, informa que
xa se poden presentar as solicitudes de apoio á cultura
logo da publicación, no Boletín Oficial da provincia de
hoxe, da convocatoria de subvencións destinada a casas e
centros culturais do Concello
de Ponteareas.
De novo, o Concello de
Ponteareas amosa o seu firme
apoio á cultura e á iniciativa
da veciñanza que a través
das casas e centros culturais
desenvolven un importante
papel na dinamización da
cultura, especialmente nas
parroquias de Ponteareas
A través desta subvención
dotada con 50.000 euros a
concellería de Cultura colaborará cos gastos de funcionamento e mantemento das
casas e centros culturais incluídos na rede municipal
contribuíndo no fomento e
na posta en valor dos propios
centros e da súa actividade
cultural.
A partir de hoxe hai quince
días para presentar a documentación e os impresos debidamente cumprimentados.

Esta liña de axudas subvenciona os gastos das actividades programadas por
cada Casa ou Centro cultural
así como os gastos xerais de
mantemento, subministros e
custes enerxéticos, entre outros derivados do uso e funcionamento de cada centro.
Como noutros anos, a promoción da lingua galega, o
número de actividades programadas ou o número de
asociados serán algúns dos
aspectos a ter en conta na
valoración das solicitudes.
Fernando Groba salienta
a convocatoria destas axudas
en momentos tan complicados como os que estamos a
vivir no que é preciso seguir
apoiando á actividade cultural
e o esforzo que rezalizan as
persoas que asumen a responsabilidade de cada unha
das xuntas directivas dos centros e casas culturais das parroquias do municipio.
As bases poden consultarse no botón “axudas e subvencións” da páxina web do
Concello ou premendo directamente nesta ligazón
https://ponteareas.gal/axudassubvencions/
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Axudas de 75,00€ para á
compra de material escolar
SALVATERRA

Un ano máis o Concello
de Salvaterra de Miño ven de
aprobar as axudas de 75,00€
destinadas á adquisición de libros e material escolar de infantil, para o curso 2020-2021.
O obxecto destas axudas é
promover o principio de igualdade no exercicio da educación
e compensar ás familias con
escasos recursos para facer
fronte aos gastos derivados da
escolarización dos seus fillos,
entendendo por tales a adquisición de libros e material escolar, dirixido a alumnos/as
dos cursos de Educación Infantil matriculados nos centros
escolares do noso municipio.
O prazo de presentación
de solicitudes fíxase do 12 de
xullo ao 28 de agosto de 2020,
ambos inclusive. Os interesados

deberán presentar as solicitudes
acompañadas da documentación en Servicios Sociais, martes, mércores e xoves de 09.00h
a 13.00h, previa cita telefónica
no 697 911 050. Mais información, bases e modelo de solicitude en www.concellodesalvaterra.com.

máis de 30 establecementos adheriranse
á plataforma de venta online dbarrio

SALVATERRA

Na tarde de onte a Alcaldesa
de Salvaterra de Miño, Marta
Valcárcel Gómez, mantivo
unha reunión cos presidentes
das Asociacións de Comerciantes do municipio e o representante da plataforma de
venta online a domicilio DBARRIO, co fin de definir os pasos e as fases para por en marcha esta plataforma, unha vez
feita a primeira ronda de contacto co comercio local.
Na primeira fase o que se
fixo por parte do Concello e
das Asociacións foi dar publicidade da iniciativa e porse en
contacto cos diferentes establecementos, que recibiron moi
ben esta iniciativa, xa que inicialmente a plataforma vai a
arrancar con máis de 30 locais
adheridos.

REGUEIRO, 3 - OLEIROS - SALVATERRA

Nos próximos días, os representantes da plataforma
tratarán directamente en contacto cos establecementos
para empezar a subir todos
os datos. Paralelamente irase
traballando na campaña publicitaria para lanzar esta iniciativa, contando pola en mar-

cha nun par de semanas. Esta
iniciativa, xunto a entrega de
material de desinfección e
protección aos comercios englóbase dentro da campaña
de apoio e promoción do pequeno comercio que está realizando o Concello de Salvaterra de Miño.

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

RÚA MARQUÉS DE VIANA Nº 9 BAIXO. SALVATERRA
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Campaña de sensibilización coa Aprobadas as bases da Xv convocatoria dos
xestión dos residuos
“premios de educación – curso 2019/2020”

SALVATERRA

Baixo o lema “O lixo ten as
horas contadas” o Concello de
Salvaterra busca minimizar os
inconvenientes que poden xerar
os contenedores abertos no tempo de máis calor no Casco Urbano. Sabemos que ante a situación xerada polo COVID19 os nosos veciños e veciñas
prefiren ter os contenedores
abertos, pero iso supón un compromiso e uns bos hábitos por
parte de todos e todas. Con esta
campaña o que queremos facer
é incidir na importancia que
ten o horario que utilicemos
para depositar o noso lixo, porque desta maneira evitaremos

baixar a basura no horario de
máis calor, onde se xeran os
cheiros máis fortes provocados
pola fermentación da propia basura.
Ademais é moi importante
que o lixo que tiremos vaia
dentro de bolsas pechadas, que
non tiremos enseres ou basura
nas beirarrúas nin ao lado dos
contenedores, en fin que sexamos respectuosos e así conseguiremos unha convivencia respectuosa co medio.
Por outra banda dende o
Concello informan que nos próximos días colocarán cámaras
no Punto de Recollida de Enseres.

SALVATERRA

Un ano máis, o Concello
de Salvaterra de Miño ven de
aprobar as bases da convocatoria dos “Premios de Educación” que buscan premiar a
excelencia académica dos seus
estudantes, un premio no que
este Concello foi pioneiro e
do que realmente se sinte orgulloso polo gran incentivo
que supón para os rapaces e
rapazas do municipio.
Estes premios naceron co
ánimo de incentivar o estudo e
reforzar actitudes e hábitos relacionados co traballo, esforzo,
participación e convivencia entre

ESPECIALISTAS EN TODO TIPO DE
MÁRMOLES, TAMÉN EN ARTE FUNERARIO.
VISÍTANOS
REGUEIROS, 3 - OLEIROS - SALVATERRA

os mozos. 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 estudantes, hábitos que marcarán o
seu futuro e que os poñerán en
valor como persoas e profesionais. Este ano foi necesario adaptar ditos galardóns a realidade e
as restricións da situación que
estamos a vivir en relación ao
COVID-19.
Os premios consisten na entrega de 14 equipos informáticos
compostos por unha tablet con
funda, un powebans e unha me-

moria que serán distribuídos
entre os mellores expedientes
do alumnado do 2º Ciclo Formativo de Grao Medio de Caldeirería e Soldadura, os alumnos
de 2º de FP básica (carpintería),
de 4º da ESO, do CEIP Infante
Felipe, CEIP de Leirado e CEP
Carlos Casares.
Por outro lado, este ano debido as restricións de mobilidade
impostas polo COVID-19 as
tres viaxes a Inglaterra para perfeccionar o inglés modifican o
seu contido pasando a consistir
ditos premios nun ordenador
portatil, unha tablet e unha impresora.
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Segundo Aporm, BNG e PSOe de mondariz
cumpren un ano de mandato en branco

MONDARIZ

Cúmprense estes días o primeiro
aniversario da investidura de X. Emilio
Barros como alcalde. O rexedor nacionalista, que chegou ao goberno cos
votos do PSOE e do PP, presenta un
balance claramente negativo para Mondariz despois dun ano. O goberno dos
tres edís nacionalistas mailo socialista
foron incapaces, xa non de poñer en
marcha ningún proxecto novo e ilusionante para a veciñanza, “senón que
foron incapaces de rematar os que o
goberno anterior lle deixou aprobados,
caso da restauración dos cruceiros de
Frades e Toutón por poñer un exemplo”,
afirma Montes Bugarín.
Xoán C. Montes Bugarín asegura

que “Un ano despois da investidura é
patente a inacción e a parálise do goberno muncipal, algo que percibe a
maioría da veciñanza. O alcalde non
fai nada, non hai xestión, non hai goberno, non hai acción de goberno”.
Lamentablemente para Mondariz hai
agora un ano BNG rexeitou a oferta
de AporM para crear un goberno de
coalición estable e sólido que durase
catro anos. Daquela preferiu gobernar
en minoría co PSOE e o apoio do PP.
“As consecuencias están á vista: o goberno foi incapaz de presentar os orzamentos do ano 2020, e non hai sobre
a mesa ningún proxecto viable e esperanzador que permita albiscar un futuro
para Mondariz”.

CAFETERIA
LA PARADA 24h

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

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
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O VIGO DOS CAMIÑOS

adrou que ao meu tío-avó Nilo pillouno o do coranovirus en Vigo.
Viñera dar unha volta, como fai de
cando en vez, para respirar un chisco,
di el. Para saír da casa e non ter que
aguantar a meu avó durante uns días,
na realidade. Trouxo, como sempre, un
par de queixos, un de nabiza, curado, e
outro fresco, de tetiña, dúas ducias de
chourizos e un tarro de mel “Antoxo
do Carrio”. Ao mel non lle tirou a etiqueta, pero si aos chourizos; os queixos
non a teñen. Meu tío-avó non quere
que se saiba onde merca eses praceres
olímpicos, non vaia ser que os produtores se fagan famosos e, polo moito
vender, se envicien nos cartos e despois

consideren que é un negocio e fabriquen purrela. Para protexer estas delicias do padal hai que manter o segredo,
di.
Meu tío-avó para pouco na cidade.
A verdade é que limita a súa visita a
un paseo polo Castro para ollar as Cíes
coa nostalxia das dúas viaxes á outra
beira. Unha de ben cativo; outra, que
tampouco durou moito, cando Franco
abriu as portas para aliviar as presións
demográficas no seu estado de miseria.
Retornou, sendo xa un home, cando,
di el, “alá deixei todo”. Ninguén soubo
nunca que era aquel “todo” que alá deixara.
O outro rito urbano co que cumpre
meu tío-avó é deitar sosegadas e apampadas
olladas a algunhas das vivendas das rúas con nomes que ninguén coñece.
Gústalle deixar uns bos
minutos repasando os perpiaños enfeitados pola
arte dos canteiros. Nesta
casa debían poñer o nome
do mestre canteiro e do
arquitecto, se é que o
houbo, na vez de tanto letreiro raro, afirma admi-

rado. Co dos letreiros extravagantes refírese ao costume vigués de poñer nomes estraños ás rúas; Urzaiz, mira ti;
Policarpo Sanz, quen coño sería; García Barbón, un ricachón; Príncipe ou
Constitución, cal deles e delas?, remoe
entre dentes mentres achina os ollos
para percibir mellor o Pacewicz da Escola de Artes e Oficios. E despois as
outras, as de América todas entremesturadas que nunca sabes cal é cal. E
logo eses sitios non tiñan nomes normais, porque llos roubaron?, pregúntase fungón.
O caso foi que por orde do mando
único tivemos que ficar na casa, cos
dous cativos. En total cinco. Os primeiros días, aínda tal, pero despois das
primeiras semanas os rapaces posuídos
polo formigo, non acougaban nin para
durmir.
Foi daquela, xa mougados queixos
e chourizos e raspillado o bote de mel,
que acordamos ocupar a casa da tía
Evelina, tía do meu tío-avó, non moito
máis vella ca el, viúva sen fillos dende
tempo inmemorial e resistente nunha
residencia. Foi o trato que fixeron por
teléfono. Iamos para a súa casa en troques de aireala e que se vise con xente
nela por se algo se lle pasaba polas

mentes aos ocupas. Así chegamos, para
pasar o resto da reclusión, a San Miguel
de Oia. Parroquia viguesa, en contraposición co outro Vigo, e tamén en contraste consigo mesma.
Cando o mando único nos deixou
estarricar as pernas, comezamos a percorrer a parroquia amodiño, no silencio
interrompido de cando en vez por un
automóbil; no sosego instigado polo
murmurio das augas a correr por levadas e regatos; no rechouchío de paxaros
das máis diversas castes, cada día máis
ousados na súa expansión cara a territorios usurpados polo humanos, do
mesmo xeito que un amplo espazo
abandonado, por un tempo, pola especulación se converteu en territorio exclusivo de centos de coellos, acompañados polas súas crías, que, postos en
ringleira á beira da estrada, ollan curiosos os transeúntes mentres reviran
o bico; as herbas vizosas, os eidos inzados de estalotes de san Xoán como
había anos que non se vira, fentos, fiúnchos, pampullos, xestas e codesos brillaban nun florido maio.
Nos apousados paseos, para el tan
necesarios, faciamos un alto cada
pouco. Primeiro déuselle por ollar as
palmeiras decepadas pola pandemia an-
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terior, a do bicudo, que a el tanto lle afectou
por lembrarlle as árbores empenachadas aquelas terras nas que “tanto deixou” e que as xentes de aquí ignoraron, agás que tivesen que
apandar cos gastos de tratalas ou queimar os
cadáveres. Aínda que procurabamos non erguer moito a voz, nin armar barullo, ás veces,
sen querer, provocabamos algún que outro
“arrabeacán”, que cando mozo tanto o divertían e agora ben que o amolaban; a broma
consistía en que cando pasaban polo medio
das aldeas, de regreso das festas, na vez de
procurar atravesalas con acougo, facíano armando o maior estrondo posíbel para provocar
os cans e incitalos a un concerto de ladridos
que espertase a aldea, o éxito medíase polo
número de luces que se acendían por mor da
serenata canina, e a rápida fuxida para que
non os recoñecesen.
Foi naquelas breves andainas iniciais cando
se decatou da diferente nomeada entre o Vigo
que deixaramos inzado de nomes señoriais de
tempos pasados e de países americanos e este
outro Vigo onde non había rúas senón camiños
que levaban, ou levaron, a algún sitio, a algún

lugar preciso. Uns eran transparentes na súa
dirección, aínda que hoxe perdesen parte do
seu evidente significado; o camiño dos Liñares, levaba onda a capela da virxe que fecundaba os campos de liño; o da Ermida, aínda
que cun extemporáneo “H” inicial, ao lugar
onde antes estivera, en tempos recuados, a
igrexa; o da Lavandeira, o da Pedreira, o do
Silval, o das Figueiras, o do Outeiro, o do
Loureiro, o dos Lagos ou o das Rochas, que
leva a un sitio onde xa non quedan rochas, ou
o camiño da Verdella, inzada de plantas miúdas, ou o de Vilaverde, ou o sinxelo camiño
da Volta. Outros, xa non tan nidios, conservan
a eufonía de vellos traballos labregos, como o
camiño da Devesa, onde houbo árbores, é
aínda hai, non moi mestas; o da Senra de
Abaixo, ou seara; o de Bouzó, o do Rozo, o
do Toucido, o da Estea. Ou referencia a persoas: o da Matoca, onde a fonte da Matoca, o
da Pichoca, o de Currás, o do Sixtro, o de
Amariz ou o das Roteas. Outros limítanse a
indicarnos a aldea á que nos levan, como o
camiño de Mide ou o de Oia. Non se trata de
levantar acta dos camiños, senón só de resaltar
as súa denominación.
Por un e outro sendeiro fomos alongando
os paseos segundo o mando único nolo ía permitindo. Detiñámonos ante unha casa ou outra.
Unhas restauradas de xeito ben aquelado, outras con discutíbel gusto; vivendas de tipoloxía
variada, unhas, con aire de chalé de novo rico,
outras, con colorido rechamante, o que nos
fixo lembrar un comentario do arquitecto Gallego Jorreto, hai moitos anos e non moi lonxe
de San Miguel de Oia. Dixo o meu conterráneo do Carballiño, onde ambos, e moitos outros, estivemos de paso, algo así como que

Fabricación e instalación de carpintería a medida
(muebles de cocina. baño, armarios, escaleras...)
Venta de tarimas, frisos y molduras.

Carpmiño S.L. Fábrica y Exposición
Pol. Ind. Arbo. Barcela - ARBO
986 665 270 677 300 284 615 194 809 carpmino@gmail.com

reportaxe

Cerrajería Gómez y Gómez
Polígono Industrial Arbo
986 665 088
www.cerrajeriagomezygomez.es

[ 20] Xuño 2020

reportaxe vigo

As marchas de
delegados/as da CIG
reclaman un cambio
radical nas políticas
VIGO

aos paisanos, como aos nenos, había
que esconderlles a caixa das pinturas.
En fin, ata ollamos vivendas cun coidado deseño contemporáneo. De todo
se podía atopar naquel revoltallo de camiños que ían e viñan, moitos deles
sen saída por remataren nun portalón,
nun muro de peche ou nun arame verde
arredor do predio, naquel eido onde remataba a antiga servidume de paso.
Nas casas máis vellas, tanto nas mellor conservadas como nas máis estragadas, pero tamén en moitas de nova
planta, aparecía, maxestoso, un hórreo
ben coidado, mesmo ás veces case encanastrado nunha vivenda á que lle dificultaba o seu acceso; non é un aditamento trampulleiro de chalé de rico,
senón o que mantén a bandeira ergueita
dunha economía labrega que non hai
moitos anos mantiña os seus habitantes,
aínda que hoxe a gran maioría sexan
man de obra terciaria. Aínda así con
tempo e ganas, eles ou os máis maiores,
eran quen de telo aquelado no medio
duns xardinciños con rosas e por tras
deles coidar unhas hortas máis ou menos extensas que ás veces se iluminan
con vangardistas instalacións de espantallos. Unha actividade agrícola limitada á horticultura pero ben viva nesta,
como en moitas outras, parroquias da
autodenominada primeira cidade de
Galicia.
De certo que o deseño xeográfico
de San Miguel é un tanto chusco, ao
xeito dun triángulo isósceles atravesado

COAS OVELLAS E A VACA COAS CIES AO FONDO.

OUTRA INTERVENCIÓN NAS HORTAS DE SAN MIGUEL.

por dúas paralelas. A base é a franxa
costeira, dende a estrema de Coruxo
ata a de Saiáns. A estrada, denominada
oficialmente Pontevedra-Camposancos, fragmenta o polígono e deslinda o
núcleo habitado dun escaso anaco de
monte e, case en paralelo, a estradiña
que ocupa os vellos terreos da liña férrea do tranvía Vigo-A Ramallosa
afasta do resto da parroquia un mundo
tan contraposto como o de Vigo-centro
e o Vigo periférico.
Entre a “autovía”, así se segue a denominar, con incríbel fantasía, a primeira estrada da rede autonómica,
inaugurada por Fernández Albor en
1984, e a franxa costeira, desenvolveuse o vello núcleo mariñeiro, e nunha
determinada altura asentáronse varias
conserveiras, hoxe desaparecidas, e os
seus propietarios.
Nesa franxa xa non hai camiños,
senón rúas. As vivendas non teñen hor-

ESTALOTES DE SAN XOÁN.

tas, senón xardíns con plantas con máis
avoengo que as vulgares rosas, e árbores máis exóticas que o limoeiro, e as
vellas casas con discreto aire de pazo
pétreo e tella do país, moitas deseñadas
por Gómez Román, ficaron arrodeadas
por chalés acaroados de mal gusto denominados “urbanizacións”, aderezados, de cando en vez, por algunha que
outra vivenda con devezos de amosar
estatus.
Eu explícolle a meu tío-avó Nilo
que Vigo medrara por absorción, que
non era como a Coruña e que, en fin,
Galicia é territorio propio para vivir
esparexido, que por iso non temos unha
gran cidade…
El retrúcame cun déixate de lerias,
cada un vive como lle parece ou como
pode e os que catan as leitugas ou os
tomates da horta, agás os parvos que
tamén os hai, non as vai mercar ao “super”.

Delegados e delegadas da CIG marcharon por diversas rúas das sete cidades
para esixir políticas que permitan unha
saída xusta e galega da crise sanitaria,
que protexan a clase traballadora fronte
o capital e que favorezan o desenvolvemento económico e social de Galiza.
Estas marchas (formadas por columnas
dunhas 30 persoas) confluíron nunha
praza de cada cidade onde se celebrou
unha asemblea para avaliar a situación
actual, as medidas aplicadas até agora e
a resposta e as alternativas propostas
pola central sindical.
O secretario xeral da CIG, que participou na marcha da Coruña que saíu do
Mirador dos Castros, subliñou a necesidade de retomar a mobilización e a resposta social para forzar que os gobernos
lexislen a favor das maiorías sociais e
non do capital. "Canto máis se avance
na crise derivada da pandemia manténdose este tipo de políticas inxustas e
erráticas por parte do Goberno español
e da Xunta, máis devastación haberá,
tendo en conta que en Galiza xa estabamos nunha grave crise industrial, social
e demográfica", lembrou.
Aseverou que esta crise non se pode
enfrontar coas mesmas políticas neoliberais que tanto dano teñen causado á
clase obreira e que xa se demostraron
fracasadas. Unhas políticas que chegan
ademais nun contexto de pobreza xeneralizada e precariedade laboral froito da
aplicación das reformas laborais, das
pensións e da negociación colectiva, e
de profundos recortes e desmantelamento
dos servizos públicos "o que nos deixa
nunha situación moito peor e de maior
debilidade que na crise de 2008".
A este respecto, criticou que, malia
os compromisos públicos, o Goberno
de coalición non só non derrogou as reformas laborais, das pensións e das prestacións por desemprego, senón que promove unha reedición do pacto social,
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BETO LUACES, ESCRITOR VIGUÉS

“ESTOU ENORMEMENTE AGRADECIDO POLA GRAN
ACOLLIDA QUE ESTÁN A TER AS MIÑAS NOVELAS”
Beto Luaces é un escritor vigués nacido en Uruguai, fillo da emigración,
cunha moi estreita relación coa Serra do Suído, a terra do seu pai. El é autor
dunha exitosa serie de novela negra: VICUS, que de momento produciu dous
libros de enorme éxito ; “Un Lugar do Común” xa pola terceira edición, e “Un
Lugar Aquelado” xa pola segunda edición. A piques de tirar ao mercado a
terceira novela da serie, conversamos con el.
De onde es ti Beto?
Eu nacín en Uruguai, son fillo de emigrantes. A miña nai é de Narón e o
meu pai de Covelo. Estiven vivindo
en Montevideo ata os nove anos.
Tes recordos daquela época?
Si, aínda que xa hai 40 anos que vin, e
nunca tiven ocasión de volver, teño
moitos recordos da miña infancia en
Montevideo, de feito aínda conservo
un amigo alí.
Cando volvestes xa foi a Vigo?
Non, inicialmente estivemos na serra
do Suido, na aldea de Campo que é a
zona na que naceu o meu pai.
Que estudaches?
Eu filoloxía galega, pero non rematei
a carreira. No último ano preparei
unhas oposicións a administración de
xustiza, aprobeinas, e desde entón xa

comecei a miña vida laboral.
Bff agora o caos xudicial supoño que
nestas circunstancias debe de ser considerable?
Si, abofé que á administración de xustiza tócanlle tempos de colapso.
Por que filoloxía galega?
Para min, pasar de vivir en Montevideo
a facelo na serra doo Suído supuxo un
cambio enormemente relevante. De
súpeto descubrín que existía outro
idioma, outra cultura, case podería
dicir que outro mundo e que eu procedía
del, que era esa idiosincrasia a que
contribuíra a formar o meu lugar no
mundo. E claro, case como consecuencia o meu interese pola filoloxía
galega veu só.
E quedou a carreira sen rematar,
pero non a vocación pola literatura?

Efectivamente, foi así. Malia que recoñezo que durante uns anos tiven
unha pequena crise de lectura da que
fun rescatado pola novela negra.
Como xurdiu a idea de VICUS?
De maneira espontánea. Nunca escribira
nada agás algún poema solto, e de súpeto pois veume a historia á mente e
lanceime.

Non debeu de ser fácil?
Non, a verdade é que non. Confeso
que a primeira vez non sabía moi ben
onde me metía e costume. De feito
tardei cerca de catro anos en rematala
Xa tiñas idea de escribir unha triloxía?
Non, inicialmente tiña a idea de escribir
unha historia.
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Cóntanos as características do primeiro libro “UN LUGAR DO COMÚN”?
É unha novela negra clásica, que trata
de amosar a cara máis escura da emigración, fóra das visións idealizadoras.
Algún autor que che influíra?
O novelista sueco Stieg Larson.E esta
primeira obra recibe tamén a influencia
do Viaxe ao País dos Ananos de Celso
Emilio Ferreiro.
Como valoras a repercusión da primeira novela da serie?
Para min foi unha sorpresa enormemente agradable. A repercusión foi
moi positiva, ata o punto de que na
biblioteca Compañel foi o libro máis
prestado no 2.018 e o segundo no
2.019.E agora mesmo a editorial ven
de tirar a terceira edición. A verdade
eu estou moi satisfeito da acollida das
lectoras e lectores.
A magnífica resposta foi o que che
decidiu a escribir a segunda novela
da serie?
Non, a verdade é que cando rematei o
primeiro libro deixei o final un tanto

aberto, e xa estaba decidido a escribir
o segundo. A historia xurdiu moi
rápido. Mudei ao protagonista, no primeiro libro é un arquitecto, que segue
nos seguintes cun importante papel
secundario, e no seguinte é un detective.
A segunda novela titúlase “UN LUGAR AQUELADO”, os espazos nos
que se desenvolve a trama son os
mesmos cós de “UN LUGAR DO
COMÚN”?
En toda a serie os espazos principais
son Vigo e a serra do Suído. Logo poden aparecer, de feito así é, espazos
secundarios, pero os principais son
eses dous.
A segunda novela da serie naceu o
ano pasado. Que acollida tivo?
Tamén moi boa, de feito está xa na
segunda edición.
Na primeira obra, falamos da parte
máis escura da emigración, e na segunda?
É unha historia acerca das sagas conserveiras de Vigo.
E estás en pleno proceso creativo da
terceira novela da serie?

Pois si, cando rematei a segunda
novela, xa tiña pensada unha historia
para darlle continuidade, e actualmente
xa a teño acabada. Estou na fase de
corrección.
Podemos saber o título?
Aínda non.
Vicus remata co terceiro libro?
Creo que non, penso que como mínimo
haberá tetraloxía.
Pódese vivir da Literatura?
Non, de ningún modo. Supoño que
haberá quen si poida, pero a práctica
totalidade de escritores e escritoras
non podemos.
Tiveches algún tipo de apoio de algunha administración?
Non, non tiven ningún tipo de axuda,
nunca.
Tes pensado algún outro tipo de libro
fora de Vicus?
De momento non é posible, pois estou
moi centrado na serie, pero no futuro
non o descarto.
As xeracións máis novas non soen
achegarse moito ao mundo dos libros,
como se podería solucionar ?
É moi complicado, xa me gustaría a

min ter a resposta, pero non é nada
fácil. O que se me ocorre é que as lecturas que sexan obrigatorias no ensino
teñen que estar moi ben seleccionadas
para que sexa adecuadas á idade dos
nenos e das nenas e exista a posibilidade
de que se enganchen, e ler sexa algo
agradable para eles.
O libro en papel desaparecerá?
Hai uns anos era máis pesimista, agora
penso que non, que o libro en papel
vai aguantar.
Rematamos Beto, quixera coñecer a
túa opinión sobre a finalidade da
arte en xeral e da creación literaria
en particular. Es dos que pensas que
a arte debe de ter unha finalidade
meramente estética, ou dos que opinas
que non se pode desvincular do contexto social no que se insire?
Teño unha visión un tanto ecléctica.
Considero que arte debe de estar
como calquera forma de expresión
conectada co mundo do que forma
parte, o significante sen significado
a min non me chama. Outra cousa é
facer dun produto cultural un mero
panfleto.
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ponte caldelas

Ponte Caldelas incrementa poboación
por terceiro ano consecutivo

Actuación integral no entorno do Centro
de Saúde de Ponte Caldelas

PONTE CALDELAS.

PONTE CALDELAS.

O concello de Ponte
Caldelas continúa medrando, e faino por terceiro
ano consecutivo. O INE
acaba de confirmar que a
poboación creceu en 37
persoas no municipio. Facer de Ponte Caldelas un
concello vivo, activo e dinámico fixo que sexan
moitas as persoas que queren vivir neste municipio
e que as que xa están non
queiran marchar. Nun contexto de perda poboacional
xenérico, especialmente
agravado para os concellos
de rurais do interior, Ponte
Caldelas consegue desmarcarse e gañar ano a
ano poboación.
Ponte Caldelas non é
allea aos efectos da inver-

O Concello de Ponte Caldelas realizará
unha actuación integral no entorno do
Centro de Saúde, na parte traseira do
edificio da Casa Consistorial. A zona de
actuación ten unha superficie de preto de
2.000 metros cadrados e o intenso uso de
tráfico rodado ao que está sometida a
zona ten provocado un importante desgaste
do pavimento. é importante mellorar a

sión da pirámide poboacional, que afecta a toda
España e moi especialmente a Galicia, onde en
2019 faleceron 31.232 persoas fronte aos 15.601 nacementos. Neste senso, en

Ponte Caldelas houbo 61
falecementos e 30 nacementos, un saldo negativo
de 31 habitantes que remarca aínda máis a importancia do crecemento
producido este ano.

seguridade viaria neste espazo que a
diario empregan centos de vehículos e
aproveitalo para sacarlle o máximo partido.
Deste xeito, a intervención consistirá
na aplicación dunha nova capa de rodadura
a todo o ámbito de actuación e a reordenación dos aparcamentos e as circulacións
coa pertinente sinalización horizontal e
vertical.

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

La Parada
O mellor ambiente
da Comarca
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We all live in a yellow
submarine
MONTSE FAJARDO

Á

s veces penso que a transición
española é como unha canción
dos Beatles, que á maioría lle gusta,
a todo o mundo lle soa e sabemos
que ten a súa importancia histórica
aínda que non a coñecemos a fondo
porque non temos nin papa de inglés.
Só sabemos un par de frases que berrar cando McCartney se alía cos Rolling para botar por terra a investigación sobre a corrupción do monarca
ou o referendo sobre a forma do Estado. Aí salta o coro para cantaruxar
o de sempre: A monarquía elixiuna
o pobo español no referendo da Constitución, a transición foi modélica,e
JuanCar salvounos do 23-F porque é
moi campechano… We all live in a
yellow submarine, yellow submarine,
yellow submarine…
Quen se atreve a cuestionar Os
Beatles? Os Beatles son como a Biblia
pero en vez de Eva está Yoko Ono. E
a transición é aínda mellor, porque
como a fixeron só homes ten moito
máis porvir que Adán no Paraíso ou
Lennon en Abbey Road. E sen versións. Por iso, ningún español/a de
ben vaille prestar atención a ese regueifeiro de Errejón que hai uns días
subiu ao palco do Parlamento Español
para botar toda a estrofa e falar dun
home -in the town where I was bornque lle contou daquel tempo en que
navegaba cara a un destino mellor
cos seus amigos a bordo.
Como puideron algúns esquecer
esa canción?
Hai grupos que por moitos bolos
que fagan non deixan de desafinar.
E téñennos que rechiar. Como o PSOE,
que impediu por terceira vez investigar os delitos do rei emérito, xuntando o seu voto á ultradereita e ao
partido fundado por ministros franquistas. Como a Xunta de Galicia,
que segue convertendo a illa de San

Simón en parque de atraccións. Como
o Estado español, que mantivo ata a
morte as condecoracións recibidas
por policías torturadores, non só na
ditadura senón tamén na democracia
pola que loitaban as persoas ás que,
colgadas polos pés, mallaban na DGS.
Pareceranlles cancións vellas pero
son tres hits do último mes. Só tres,
entre ducias de notas discordantes
na partitura dunha democracia sen
ritmo.
A propia monarquía é disonante
porque torpedea o principio básico
de que todos, todas, somos iguais
ante a lei. Un non pode chegar a
xefe de Estado por nacer dunha determinada muller. Só Elvis é o rei.
Pero se ademais, un monarca usa a
coroa que lle deu un ditador para
atentar contra o ordenamento xurídico que rexe no seu reino, deixa de
estar en sintonía co pobo, e non é
democracia digna de tal nome a que
o ampara. A el ou a Billy el Niño, a
quen nin morto lle retiraron as medallas. Nun malabarismo político,
indigno da memoria das vítimas, os
partidos que conforman o goberno
estatal dixéronse a si mesmos que
estaría ben quitarllas, pero sen tocarllas. Logo de tantos anos. Mentres,
o goberno galego segue a mofarse
das persoas represaliadas e das súas
familias, ao consentir, por sexto ano
consecutivo, que un campo de concentración acolla un campamento
pirata na procura dun tesouro. Que
cantada.
Imos seguir coreando mentres
McCartney desafina? Igual se mudamos o estribillo deixaran de dar
por feito que o damos por bo. Polo
mantemento do repertorio da memoria que non sexa. Quizais así, logo
de corenta anos, deixe a nosa democracia de dar a nota. Imagine?

A Lei da foto

IAGO PEREIRA

Xornalista

CONCELLEIRO DO BNG EN BAIONA

A

Xunta de Galiza e o goberno do
Estado español cando se atopan
con novas problemáticas que afectan
directamente á veciñanza entenden
que xestión é ditar o que facer máis
sen o como e, as veces, nin o porqué.
Xa que logo, estas administracións
lexislativas obrígannos a cumprir Leis,
Decretos e reais Decretos que engaden
unha sobre-presión aos Concellos que,
coma administración máis preta ás
persoas, temos que inventar o como
sen preguntar o porqué é coa imposibilidade moitas veces de levalos a cabo
por carecer das ferramentas axeitadas.
Como consecuencia e debido a este
novo escenario derivado da COVID-19
existen unhas novas lexislacións que
limitan ás persoas o uso do espazo
público pero sen determinar como facelo:
Restrínxese o uso das zonas de
praias e nun Concello como o de Baiona, pequeno en extensión, contamos
con cinco areais de diversidade morfolóxica, uso e tamaño. O control mecanizado de aforo ascendería a máis
de cen mil euros, o control por parcelamento a máis de sesenta mil e
non hai capacidade humana de ter
vixiantes permanentes e en todos os
espazos .
Ditaminan que os parques infantís
poden abrirse ao uso pero baixo uns
condicionamentos que para poder ser
utilizados polas nosas crianzas requiren un mantemento hixiénico e sanitario constante que elevaría o custe a
vinte mil euros por parque.
A limitación do uso de toda a actividade comercial e a obriga de cumprir
o distanciamento entre persoas traslada, doutra vez máis, o problema ás
administracións municipais. O Casco
Vello de Baiona é unha zona comercial,
con establecementos de pequena superficie e onde as rúas teñen unha
anchura de apenas tres metros. é fisi-

camente imposible cumprir o regulamentado.
Estase a notar un grande incremento de persoas que, fuxindo das
zonas urbanas, usan espazos naturais
de índole forestal. Un problema engadido para os propietarios e propietarias destas terras, nomeadamente
comunidades de montes, que se atopan
cunha afluencia masiva de persoas
que incumpren a Lei de Montes que
limita o uso da superficie forestal en
época de risco de incendios.
Pero este tipo de funcionamento
político-lexislativo non é un mal derivado dunha pandemia. Forma parte
da xestión propia da Xunta de Galiza
do goberno do Partido Popular.
O problema da xestión dos animais
en estado de abandono cumpre cos
mesmos parámetros anteriores. Así,
concellos pequenos que non temos
capacidade económica para dispoñer
de canceira ou gateira municipal e
non contamos con profesionais axeitados para manipular os animais, temos a obriga de xestionar os abandonos.
A constante aparición de niños de
vespa velutina en zonas urbanas, ou
preto de casas, piscinas, pendellos,
árbores froiteiras ... traslada, de novo,
o problema á administración municipal. Como no caso dos animais, non
temos capacidade para dispoñer de
profesionais que procedan á súa retirada. Dependendo, neste caso, da posibilidade do Grupo de Emerxencias
Supramunicipal e da dispoñibilidade
de asociacións de apicultores e apicultoras.
Xestionar non so é crear un Decreto,
real Decreto ou Lei para “supostamente” abordar e solucionar unha
problemática. Xestionar é darlle viabilidade as solucións e trasladala á
realidade para poder ser aplicada dun
xeito efectivo. é moi doado dirixir un
país coa Lei da foto.
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Pancho Casal, candidato da marea Galeguista á Xunta O BNG de Pazos de Borbén contra o
SANTIAGO.

A Marea Galeguista ven de
presentar as súas cabezas de
lista para as eleccións autonómicas do 12 de xullo. O deputado
de En Marea nesta última lexislatura, Pancho Casal, será o candidato a presidir o Goberno galego pola coalición Marea Galeguista, coalición integrada por
En Marea, Compromiso por Galicia, o Partido Galeguista e mareas municipalistas de todo o
país. O cabeza de lista por Lugo,
Iván Rodríguez Lombardero,
puxo en valor o ecoloxismo e a
sustentabilidade como eixos centrais da campaña da Marea Ga-

leguista, asegurando que o seu
“non é un programa ambiental,
é un programa transversal”. Aludindo a que foi o Día Mundial
dos Océanos, Lombardero enfatizou na necesidade de apostar
“pola compostaxe e a redución
de envases e recuperación, a
través do retorno, para paliar as
verteduras de plástico nos nosos
océanos”.
Para Milagros Corral Surribas, cabeza de lista por Ourense,
“a maior parte do noso tecido
industrial, da nosa masa laboral,
está no peso dos autónomos”,
pois “se a súa situación xa era
precaria, coa pandemia do co-

ronavirus moitos atópanse agora
en situacións insostibles”.
Para Surribas, as medidas
q se tomaron “son insuficientes,
non son transversais e non solucionan o fondo das cuestións”, polo que dende a Marea
Galeguista, propoñen medidas
para fixar poboación e incrementala, “como fixeron en Escocia ou nos países escandinavos”.
Tamén resaltou a necesidade
de que a mocidade poida iniciar
unha vida digna no rural, e para
elo “hai que potenciar o emprego
digno, medidas de conciliación,
os servizos públicos...”.

proxecto da Xunta de instalar un parque
eólico no seu concello

PAZOS DE BORBÉN.

O 30 de abril deste ano,
no medio da grave crise sanitaria e socioeconómica provocada pola COVID-19, o
Consello da Xunta acordou
reactivar a tramitación administrativa dos procedementos
de avaliación ambiental de
975 proxectos industriais que
se viron suspendidos pola declaración do estado de alarma.
No caso concreto do noso concello está prevista a construción dun parque eólico que

ocuparía gran parte do Monte
Buxel, Galleiro, Alto da Serra
e Monte da Serra.
Este parque eólico estará
composto nun inicio por dez
aeroxeradores, unha torre meteorolóxica e unha subestación
eléctrica. Coa instalación deste
parque, que provocará un gran
impacto visual e ecolóxico no
fondo da ría de Vigo, nunha
zona xa de por si moi maltratada polo oleoduto, gasoduto
e diferentes liñas de alta tensión.
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É tradición desta casa, achegarnos no mes de Xullo ata o fermoso concello de Fornelos de Montes a interesarnos polas súas festas de agosto. Desta volta a nosa
visita foi diferente, pois ao igual que no resto do país galego, as circunstancias sanitarias que estamos a vivir poñen en serio risco todos os eventos festivos
deportivos e culturais deste verán. Porén non quixemos deixar de cumprir algo tan agradable para nós como visitar un dos concellos máis bonitos do mundo e
conversar co seu alcalde sobre como viviu a súa veciñanza o confinamento e como está sendo a desescalada.

EMILIANO LAGE, ALCALDE DE FORNELOS DE MONTES

“ESTOU ABSOLUTAMENTE ORGULLOSO DA
PROFESIONALIDADE, ABNEGACIÓN E VOCACIÓN DE
SERVIZO PÚBLICO DE TODAS E TODOS OS TRABALLADORES
E FUNCIONARIOS DO CONCELLO DE FORNELOS DE MONTES”
Quero comezar Emiliano, informándoche de que o 6 de febreiro do ano
próximo teremos a IV edición da nosa
gala de entrega de premios, e, non
che quero anticipar nada, só dicirche
que desta volta coido que vai ser especial para o Concello de Fornelos de
Montes, e agardo que poidamos contar
coa túa compañía?
Será un pracer acompañarvos Tino. O
voso xornal ten unha importante presencia no noso Concello, e eu estarei
con vós na vosa festa absolutamente
encantado.
Esta conversa ten que ser enmarcada
á forza nas circunstancias sanitarias
tan horribles que aínda estamos a
vivir. Como foron no voso concello?
En Fornelos, dentro do que cabe viviuse
bastante ben. No noso pobo só tivemos
dous casos que foron importados doutra

comunidade autónoma. Transmisión
local non houbo.
Son dous casos distintos, ou dunha
mesma familia?
Son un matrimonio, que foron visitar
ao seu fillo, el vive noutra comunidade
autónoma, e volveron coa infección.
Cumpriron a corentena con rigor, e ao
rematala fixéronlle as probas e deron
negativo. Afortunadamente levárono
moi ben e non chegaron a padecer un
cadro clínico de gravidade.
E só tivestes dous casos en todo o
concello?
Hai outro máis que o consideran como
que fose do pobo, porque a persoa é
nativa de Fornelos, pero vive en Vigo,
e a enfermidade colleuna e levouna
alí. Desde o Concello procuramos cumprir todos os protocolos profilácticos
que determinan as autoridades sanitarias
para, no que a nós respecta, facer todo

o que estea na nosa man para protexer
a saúde das nosas veciñas e veciños.
No que respecta á atención dos segmentos máis vulnerables?
Todo o persoal municipal estamos ao
máximo nivel para levarlles comida e
calquera produto que precisen ás súas
casas.
Os usuarios que precisan ese tipo
de atención aumentaron, ou son
máis ou menos os mesmos que viñan
sendo atendidos polos servizos sociais
do Concello?
Aumentaron notablemente, por desgraza
é a realidade. Nós atendemos a todas
as persoas, tanto ás que sabemos que o
precisan como á xente maior que vive
soa e non podía desprazarse a mercar.
Esta situación debeu supor un importante desembolso económico para
o Concello?
Moi importante a verdade é que si.
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Recibistes axudas doutras administracións?
Só da Deputación.
Como cambiaron os tempos. Lembro
a época do PP na DEP cando dicías
que esta administración ignoraba
ao Concello de Fornelos?
E tanto que si, abofé que mudaron,
afortunadamente para ben, pero para
todos os concellos, pois o reparto de
fondos desta DEP artéllase en torno a
criterios obxectivos medibles empiricamente, e cada administración municipal, sexa da cor que sexa, recibe o
que lle corresponde.
Cando repartiades, onde comprabades os produtos repartidos?
En negocios de Fornelos desde logo.
Do traballo dos funcionarios e traballadores do Concello que nos dis?
Só unha cousa; estou profundamente
orgulloso de todos e todas .Sen o seu
esforzo, sen a súa profesionalidade, abnegación e vocación de servizo non
sería posible. Esta situación amosou
creo eu, o perniciosos que foron os recortes do PP, tras a crise do 2.008 e o
imprescindible que é investir en sanidade.
Como está o centro de saúde de
Fornelos?
Pois precisa dunha remodelación urxente, especialmente no seu mobiliario.
Nós pedimos un investimento da Xunta,
fíxate ti que o Sergas non paga nada,
pero nada de nada, polo noso centro de
saúde, e contéstanos que tería que ser
ao 50%.Non teñen trinta e pico mil €
que é o que precisa o noso centro de
saúde, e no concello de Pazos, teñen
10 veces máis para un novo centro de

saúde. Ollo, que a min paréceme estupendo que se faga un centro de saúde
novo en Pazos e en calquera sitio, pero
contra o que me revelo é o modus operandi de sempre : a unha administración
amiga dáselle todo, e a outra por non
ser da súa cor, non se lle dá nada.
E en liñas xerais, sobre a colaboración da xunta?
Máscaras, xeles desinfectantes, batas,
luvas e para de contar. De feito agora
mesmo non temos luvas. A Xunta está
no de sempre; as responsabilidades
para o goberno central ou para os Concellos, eles para iso non existen.
Como valoras o nivel de civismo
amosado pola sociedade de Fornelos?
Con moi poucas excepcións, valóroo
moi positivamente. O comportamento
do meu pobo foi exemplar.
Houbo veciños multados?
Eu non teño constancia diso.
Como valoras as medidas sociais
postas en marcha polo goberno do
estado para tratar de conter a crise
económica, que é consecuencia inevitable da crise sanitaria?
Valóroas moi positivamente. É a primeira vez na historia de España que
se pon en marcha un escudo social
desa dimensión para axudar ás persoas
afectadas por unha crise. É a primeira
vez na historia que os autónomos cobraron unha prestación. Seguro que
se cometeron erros, seguro que se
podían ter feito máis cousas, pero a
vontade de axudar a quen o precisa,
que ten este goberno, é indiscutible.
E teño que dicir que estou convencido
de que o traballo deste goberno vai

producir que a saída da crise non
sexa tan longa e tan dura como foi a
do 2.008.Esta crise ensinounos que a
España fanlle falta reformas estruturais
e un investimento moito máis elevado
en I+D+I.
Que vai pasar este ano con algo tan
importante para Fornelos como son
as súas festas de verán?
Quero dicir primeiro que piscina non
se vai abrir. É tanto o protocolo necesario
para abrila, que fai imposible que poidamos facelo, ao igual ca moitos outros
concellos da contorna, non nos vai quedar máis remedio que quedar sen piscina
no verán. En canto ás festas, as nosas
son o 8, 9 e 10 de agosto, polo tanto
non está decidido aínda o que imos

facer. Imos agardar algunha semana
máis a ver como evoluciona a situación
epidemiolóxica. O que teño clarísimo
é que non vou arriscar a saúde de ninguén, e só se van facer se non existe
risco de rebrote. Se fose así, eu son o
primeiro que quero facelas, pois as
festas son boas para todas e todos, pero
ten que ser así. A saúde pública é máis
importante que calquera outra circunstancia.
Vexo que estamos en obras?
Pois si, estamos executando unha actuación moi importante para Fornelos
que é a remodelación da rúa das
escolas. Comezamos con ela en maio
e conto que estea rematada en agosto.
O investimento é significativo,
500.000€ que financia a DEP e o
propio Concello.
Rematamos, que vai pasar o 12 de
Xullo?
Eu agardo que Galicia viva o cambio
que o necesita. E ese cambio só po ser
liderado pola experiencia, a solvencia
e o rigor do partido socialista con Gonzalo Caballero como próximo presidente
da Xunta.

La
lujosa
RÚA
MEIXÓN
FRÍO, 22
REDONDELA
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OS FURANCHOS

FERMÍN ALONSO PROPIETARIO DO FURANCHO
MÁIS ANTIGO DE REDONDELA
Chega o verán e iníciase a
tradición furancheira tan
importante na nosa contorna. Nós
quixemos coñecer un pouco máis
sobre a procedencia dun costume
tan relevante no sur de Galicia, e
falamos con Fermín Alonso, o
dono dun furancho da parroquia
de Quintela que ten máis de catro
décadas de historia
ininterrompida.
En que ano abriches o furancho, Fermín?
Abrino eu en 1974.
E cal foi o motivo que che decidiu a
abrilo?
Había moitos problemas para vender o
viño, estaba moi mal pagado, e entón
decidín abrilo para poder vendelo.
Corenta e seis anos tendo un furancho aberto é moitísimo tempo. Supoño que os furanchos mudarían
bastante nestas décadas?
A verdade é que si. Inicialmente non
se puña nada de comer, só se despachaba o viño, pero cada vez era maior
o número de persoas que che pedían

un chourizo, unha tortilla ou calquera
cousa para acompañar a cunca de viño
e a cousa foi indo para adiante. Inicialmente a xente traía a súa comida da
casa.
Temos constancia de cando nace en
Galicia a tradición do furancho?
Eu teño documentación que o recolle
xa desde o ano 1605.
Miña nai, xa do século XVII.
Si, chamábase vender o viño atabernado. E tiñan que levar as medidas senón poderían ser denunciados e pagar
unha multa.
Caramba, vexo que a tradición de
multar tamén ten unha forte pegada
histórica. Supoño que daquela sería
en maravedíes?
Pois si, e non che vaias a pensar que
era pouca cousa, se non lembro mal
sancionaban con 200 maravedies.
Tes constancia da existencia da tradición do furancho no século XVII
no Concello de Redondela, supoño?
Si, non concello de Redondela.
Os furanchos non sempre se chamaron así, verdade?
Non, antes era arramar o viño, por
iso púñase a rama de loureiro na
porta. Cando alguén puña a rama de
Loureiro na porta corríase a voz de
que a persoa arramara o viño e a
xente comezaba a vir.
De onde procede o
nome “furancho”?
De Furo Ancho, o buraco
do barril polo que se metía
a billa para o viño.
Esa tradición existe
nalgunha outra parte?
Que eu saiba en Austria
existe unha moi parecida,
só que no canto de loureiro, utilizan unha rama
de piñeiro.
Desde aquel tempo xa

se promulgarían múltiples normativas, claro?
Desde logo. A normativa actual do concello de Redondela, permítenos abrir
desde o 1 de decembro ata o 31 de
xuño, e excepcionalmente poden concederche un mes a maiores.
A cantidade de viño que podedes
vender é libre?
Non, nós non podemos vender máis
cantidade da que autoriza o decreto que
regula o noso funcionamento.
A tradición furancheira de cantar
mentres se toma o viño, segue viva?
Abofé que si. Aquí ven moita xente

de todos os concellos da contorna e
todos rematan cantando e gozando
do día.
Supoño que en preto de medio século de vida furancheira terás moitas anécdotas?
Si de todo tipo, pero o que prima é a
tranquilidade e as gañas de gozar dun
momento de lecer, porque a xente
cando ven ao furancho ven despreocupada e a pasar un bo rato.
Vexo que en liñas xerais no furancho consérvase un modo tradicional
de entender as relacións sociais?
Si, pero podería facerse máis e mellor,
creo eu. Debemos defender o medio
rural, e o furancho cumpre un papel
importante.
Cales son as tapas que servides
máis?
Tortilla, pementos, orella, chourizos,
zorza, raxo, ovos fritidos, xurelos, sardiñas, callos, empanadas. As tapas que
se puñan nos furanchos era o que non
se puña en ningún outro sitio, algo que
hoxe xa non é así claro, pois póñense
en calquera establecemento, pero antes
eran tapas de pobres.
Os empresarios de hostalaría protestan pola competencia que lles supoñen os furanchos?
Eu prefiro non entrar nese tema. Cada
un ten as súas razóns e xa che digo que
prefiro deixalo alí.
Non estades obrigados a vender o
viño etiquetado, non?
Non, nin sequera podemos vendelo por
botella. Ten que ser en xerro.
Como andamos de viño este ano?
Andamos moi ben de calidade e non
tan ben no que se refire á cantidade.
E ti normalmente canto tempo
abres?
Adoito pedir licencia para dous meses.
Este ano pedín abrir o 19 de xuño, e
agardo ter todo vendido o 31 de xullo.
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A HOSTALARÍA E O CORONAVIRUS
A hostalaría é un dos sectores máis afectados pola crise sanitaria. Foron os primeiros en ser obrigados a pechar os seus negocios, dos últimos en poder
abrir, e non lles queda máis remedio que facelo con múltiples restricións alén de extremar as medidas de seguridade, o que inevitablemente vai
provocar unha diminución dos seus ingresos, cando non que algúns locais non poidan aguantar e teñan que baixar a persiana. Quixemos coñecer como
encaran a reapertura e falamos co noso amigo Cayetano, do Vilabella Redondela

CAYETANO BOUZÓN, DE VILABELLA REDONDELA

“ESTOU ENORMEMENTE
AGRADECIDO AOS MEUS CLIENTES
POLA SÚA COMPAÑÍA E POLA SÚA
RESPONSABILIDADE E CIVISMO”

Como levaches o confinamento?
Eu leveino ben. Teño un fillo de seis
meses e aproveitei o parón para gozar
da súa compañía.
Pero claro, cun neno de 6 meses,
cun negocio que non é que leve
moito tempo aberto, e que che digan
de súpeto que tes que pechalo, pois
supoño que non sería fácil?
Efectivamente, para o negocio foi
moi complicado. Nós xa temos unha
certa presencia en Redondela pero
aínda non levamos tres anos abertos.
Temos créditos que pagar e o volume
de gastos segue a ser moi elevado.
Quero aproveitar a oportunidade que
me dades para agradecer ao dono do

baixo onde estamos a súa xenerosidade, xa que me facilitou moito as
cousas ofrecéndome unhas condicións
moi xenerosas.
A situación sanitaria obrigouche a
reinventar o local verdade?
Efectivamente. A verdade é que como
esta é unha situación nova ninguén
ten moi claro cales son os parámetros
adecuados, e hai normas que parecen
contraditorias. Supoño que todos precisamos aprender, e eu tomeino como
se montara un negocio novo.
Este é un local montado para atender
a familias non?
Si, este é un local moi familiar e
moi responsable coa saúde pública.

Nós tivemos a unha compañeira que
resultou infectada, e os avós doutro
compañeiro tamén o sufriron. Se
cadra velo no teu entorno máis próximo lévache a concienciarche aínda
máis.
O das marcas no chan e na terraza
para indicar as distancias..
Eu penso que é a forma máis fácil
para que a xente se conciencie. O
que che entra polos ollos creo que
ten máis posibilidades de que se
insira na túa psique como un comportamento que debemos de normalizar.
E os primeiros momentos da reapertura como os valoras?

Na Pantalla Cesantes

682 152 025 - 886 310 577
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De maneira moi positiva. Os clientes
asumen as normas de maneira cívica
e eu estoulles moi agradecido pola
súa compañía e pola súa responsabilidade.
Non estabas un pouco preocupado?
Desde logo que si, de feito a apertura
retraseina porque non as tiña todas
comigo. Porén despois de ter aberto
estou moi satisfeito, e manteño a
miña intención de ir aos poucos para
garantir a seguridade dos meus clientes e de todo o persoal do Vilabella.
Cóntanos como é o das cartas?
Por medio dunha empresa de Madrid
recibín unha mensaxe na que mas

ofrecía, pareceume unha idea interesante, e encargueillas a unha empresa
de Redondela coa que traballo habitualmente. Son cartas QR e accedes
a ela a través do móbil. E toda a comida sérvese en pratos dun só uso.
Imos poder gozar dos vosos marabillosos concertos?
Si, pero ata que sexa absolutamente
seguro non vai ser posible. Cando
non exista ningún tipo de risco volveremos a realizar actividades que
impliquen a existencia de grupos numerosos de persoas, antes non. Todo
volverá claro que si, pero eu prefiro
perder ingresos a por en risco, anque

sexa mínimo, a seguridade dos meus
compañeiros e dos meus clientes.
Todos debemos pór algo de nós mesmos para garantir a seguridade de
todos creo eu
Estou completamente de acordo, por
exemplo podiamos mudar os nosos
hábitos e os nosos horarios. Se estamos afeitos a xantar ás 14,30..pois
algún día fagámolo ás 13,30.Seguro
que hai menos xente no local, e polo
tanto o risco diminúe substancialmente. E para cear pois por que non
facelo ás 21,00, no canto das
22,00?.Menos xente, menos risco,
máis tranquilidade e mellor servizo.

Durante o confinamento tiveches
contacto con algún colega de profesión?
Si, de feito quixera agradecer aos
compañeiros de casa Mucha, Gastro
Bar e Los Amigos, pois esas semanas nos comunicamos periodicamente e compartimos ideas para
ofrecer un servizo seguro aos nosos
clientes. De feito, algunhas das
que teño aquí son ideas súas. E
non quero rematar sen agradecer á
Asociación de Empresarios e ao
Concello de Redondela, porque
sempre, absolutamente sempre estiveron alí.

O TEU
XORNAL
EN GALEGO

Xuño 2020 [IX]

A ILLA ONS EN LOITA

entrevista

Quixera que antes de comezar a ler esta reportaxe fixeran un exercicio de imaxinación. Pensen que son propietarios dunha vivenda familiar que ten
arredor de dous séculos de existencia, varias xeracións da súa familia amaron, sufriron, choraron, riron, emocionáronse, ilusionáronse, viviron e
morreron entre as paredes que agora lle dan acubillo a vostede amigo lector ou amiga lectora. E, de súpeto alguén decide que para poder ir á súa casa
ten que ter un carnet, e que para poder decidir a quen convida ao seu domicilio os potenciais convidados tiveran que atinxirse a un sistema de cotas,
que dependendo da dispoñibilidade numérica pode facer que quen vostede queira convidar á súa casa non poida ir. Semellaría surrealista verdade?,
pois iso, exactamente iso, teñen que padecer os veciños e veciñas da illa de Ons, ante a vergoñenta inacción da Xunta de Galicia, que se nega a sentarse
con eles para escoitar as súas demandas. Nós conversamos coa presidenta da AVV da Illa de Ons.

MARÍA PÉREZ PIÑEIRO

“É INEXPLICABLE A ABSOLUTA FALTA DE VONTADE QUE
TEN A XUNTA PARA SENTARSE CON NÓS E BUSCAR UNHA
SOLUCIÓN AOS PROBLEMAS QUE PADECE A VECIÑANZA
DA ILLA DE ONS”

Es nativa de Ons?
Nacín en Bueu, os meus país levaban
dous anos aquí instalados cando eu
nacín, pero eu considérome totalmente
insular.
A identidade colectiva galega artéllase máis por parroquias que por
Concellos. Normalmente o sentimento de pertenza á parroquia é
superior ao de pertenza ao Concello.
No teu caso, ti es da illa?, ou es de
Bueu?
Eu son da Illa. E as miñas fillas, que
naceron en Bueu tamén se senten da
Illa.
Onde Vivides?

En Beluso, pero temos casa na Illa e
alí vamos sempre que podemos
E as viaxes?
Habilítanse a partir de Xuño para os
visitantes, e a non ser que teñas unha
embarcación privada a iso tes que
aterte.
Cantas persoas viven de forma permanente na Illa?
Agora mesmo 3 familias, en total 5
persoas, dúas parellas e un home.
Supoño que serán maiores, como
fan para aprovisionarse?
Si, son maiores. Teñen que coordinarse cos vixiantes do parque. Aproveito para dicir que teñen un com-

portamento excelente. Son cinco persoas, en distintas quendas de traballo.
É dicir que os 365 días do ano hai na
illa 10 persoas, 5 nativos que viven
de forma permanente e 5 vixiantes .
Na temporada de verán cantas persoas podedes chegar a vivir na Illa?
A partir de semana santa, non a deste
ano polas circunstancias sanitarias
claro, xa se instalan na illa arredor
de 20 ou 25 persoas, E as fins de semana da temporada estival, só cos
insulares, sen turistas, podemos vivir
na illa arredor de 300 persoas.
Cantas vivendas hai na illa?
Oitenta e dúas.

A túa familia é orixinaria da Illa?
Si, tanto por parte da miña nai como
por parte do meu pai. De feito o
meu bisavó contábanos que a nosa
familia foi das 9 ou 10 primeiras
que colonizou a illa.
Caramba que historia máis bonita,
e sabemos cando comezou o proceso
de colonización?
Non che sabería dicir con exactitude,
pero creo que hai algo mais de dous
séculos.
Ah, e logo antes dese proceso colonizador, a illa estaba despoboada?
Si, foise poboando con xente de distintas parroquias de concellos varios.

ASOCIACIÓN
DE BOLOS

"LUME
NOS CUS"

SOUTOMAIOR
LOURIDO S/N
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Que eu saiba a miña familia ten procedencia de Ribeira e de Seixo.
Historicamente cando tivo ONS o
seu pico máis elevado de habitantes?
Non che podo dicir exactamente o
ano pero o censo máis elevado que
tivo a Illa foi de 536 persoas.
Miña nai¡¡ 536 persoas que vivían
todo o ano na illa que pasada. E de
que vivían?
Da pesca e da agricultura. Especialmente do polbo. Fíxate, o meu avó
contábanos que o marisco, no seu
tempo non se comercializaba, de feito
dábanllo ás galiñas
Cando se comezou a despoboar a
illa?
A partir da década dos 70 do século
pasado. Porén, quixera dicir que nunca, e cando digo nunca quero dicir
nunca, a xente deixou de ir ás súas
casas. A necesidade fixo que se tiveran
que vir vivir ao continente, pero os
sentimento de insularidade, así como
a ocupación das casas sempre que se
podía, non desapareceron xamais.
As casas nunca se abandonaron?
Nunca xamais
Pero médico nunca chegou a haber
non?
Si que houbo, e escola tamén. Aínda
hai a casa do médico, e a casa do
mestre e a da mestra.
Hai establecementos de hostalaría
para atender ao turismo?
Hai un camping e dous restaurantes
con casas habilitadas para durmir
E na época do turismo cantas persoas
poden chegar a vivir na Illa?
O ano pasado que foi o primeiro que
se estableceu o sistema de cotas,
entre xullo e agosto encheuse todos
os días, 1.300 persoas.
Nesas semanas de verán non hai
ningún servicio?
Hai unha pequena tenda.
Ti como chegas a ser presidenta da
AVV da Illa?
Hai 20 anos eu xa formei parte da
anterior directiva. Eu teño uns vínculos afectivos moi fortes coa illa, e
estou comprometida firmemente co
benestar dos seus veciños e das súas

veciñas. O ano pasado establécese o
sistema de cotas e o sistema de carnets
que nos limitaba o acceso incluso ás
nosas propias familias. Isto chega ao
absurdo de que hai momentos en
que non podo levar a parte da miña
familia á miña casa, e eu sinto a necesidade de loitar.
Quen establece o sistema de cotas?
A Xunta de Galicia, a través dun
plan reitor de usos que tiña que telo
feito cando se aprobou que a Illa
fose parque nacional, pero como deberon estar moi ocupados todos estes
anos, non o sacaron ata o ano pasado.
Iso si, sen contar en absoluto coa
opinión dos veciños e veciñas.
Pero aínda que Ons sexa parque
nacional, vós sodes concesionarios,
e supoño que a Xunta antes de tirar
nada que vos afecte, terá que comunicárvolo?
Si claro, pero non o fixeron. Como
che dixen quitaron o seu sistema sen
ter en conta para nada a nosa opinión.
E desde aí decidimos comezar as
nosas mobilizacións e protestas.
En que consiste o carnet?

É unha autorización que fai que non
dependas da cota. O carnet é para o
concesionario e para os seus familiares
directos. Nós entendemos que non
precisamos ningún tipo de autorización para ir ás nosas casas, e nin
moito menos dicirlle á Xunta a quen
queremos convidar aos nosos domicilios.
Os trámites que tes que cumprir
para levar a calquera persoa convidada á túa casa, son sinxelos?
Son terriblemente complicados. Hai
que facelo a través dunha plataforma
web. Dille ti a o matrimonio de 80
anos que vive na Illa todo o ano
que o fagan para convidar a calquera
persoa á súa casa. Incualificable
vaia.
Como trasladastes o voso malestar
á Xunta?
Diriximos varios escritos á consellería
de medio ambiente e á dirección de
parques.
E a resposta da Xunta?
Facernos caso omiso. Non nos contestaron.
Pedistes apoio ao concello de Bueu?

Si claro e a receptividade do alcalde
e do goberno municipal foi absoluta.
Sempre estiveron ao noso lado.
Ti como presidenta da AVV sentes
o respaldo da veciñanza da ILLA?
Absolutamente, e tamén síntome moi
orgullosa de ser de ONS e de todas
as miñas veciñas e veciños. Na nosa
festa patronal en agosto do ano pasado
500 veciños e veciñas de Ons estivemos coa nosa camisola negra “Ons
en Loita”, percorrendo a illa desde a
igrexa ata o peirao.
No momento presente en que situación está a vosa reivindicación?
Na mesma que o ano pasado. Como
che dixen, na Xunta non nos fixeron
nin caso.
E cal é a posición do PP de Bueu?
Inicialmente parecía que nos apoiaba,
pero agora mesmo romperon a negociación cos veciños. Nós o que
pretendemos non é nada do outro
mundo, só que se senten con nós
para establecer unha mesa por Ons,
e que nós lles traslademos as principais necesidades que temos e os problemas máis importantes que padecemos; a auga, a electricidade, os
servizos médicos. Representantes da
Xunta estiveron aquí en setembro,
fixemos un documento para sentar
unhas bases de acordo, e increiblemente, no mes de marzo, de maneira
unilateral romperon todo tipo de negociación con nós.
E que mensaxe vos trasladan?
Que o tema de Ons está resolto
En que se concreta iso de que está
resolto?
Cota, carnet e punto. Se che gusta
ben e se non tamén. E o resto de
problemáticas que ten a veciñanza
de Ons nin se tocan.
Non entendo cal pode ser o motivo
da Xunta para non sentarse con vós
e tratar de atender as vosas demandas.
Eu tampouco, resúltanos verdadeiramente inexplicable.
Cal é a vontade da asociación que
presides?
Continuar na loita ata o final sen dar
un paso atrás.

CASA
CASA DOS
DOS DRUIDAS
DRUIDAS

Acuña
Vilaboa

Por que non un aparcamento de
autocaravanas en Marín?
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opinión

O

PEDRO M. CORTEGOSO GAGO
BNG de Marín

pasado mes de febreiro o pleno da
corporación de Marín aprobaba por
unanimidade unha moción para a creación dunha zona e aparcamento de autocaravanas. Con esta iniciativa do BNG
pretendíase encher un baldeiro na oferta
turística do noso concello, potenciando
un turismo que nestes momentos de distanciamento social está en auxe.
A moción falaba de dúas posíbeis localizacións de interese como son a zona
das praias e o entorno do Lago de Castiñeiras, co seu atractivo natural, paisaxístico e cun importante número de
restos arqueolóxicos. Natureza, cultura
e lecer.
Recentemente desde o goberno municipal anuncian a súa intención de non
levar adiante esta iniciativa por “non
ter terreos municipais axeitados”, e deixando en mans da iniciativa privada a
posibilidade de contar cunhas instalacións
destas características. Non sabemos moi
ben que agocha esta suposta iniciativa

privada, pero vindo de quen ben cheira
a un posíbel intercambio de favores.
Cando menos iso é o que se rumorea.
Estamos ante o incumprimento dun
acordo plenario. Isto é unha falta de respecto á vontade do pleno, dos e das concelleiras que aprobaron esta moción, en
definitiva unha falta de respecto ao pobo
de Marín. Os acordos están para cumprirse.
Estes días os medios de comunicación
énchense de noticias relacionadas co incremento do turismo de autocaravana
como alternativa segura para viaxar nestes tempos da Covid19. Mentres en concellos limítrofes aproveitan a oportunidade que supón o turismo de autocaravana, en Marín imos, unha vez máis,
deixar pasar o tren e continuar na mais
absoluta pasividade.
Estamos ante unha mostra de desinterese ou incapacidade de xestión dun
goberno que presume diso, de ser bo
xestor.

PRESUMEN DO QUE NON SON.
Non se pode presumir de xestión cando
non se é capaz de chegar a un acordo coas
comunidades de monte propietarias do
parque de Castiñeiras para poder facer un
aparcamento para autocaravanas. Non hai
boa xestión cando non se atopan terreos
para un aparcamento de autocaravanas na
zona das praias, sexan públicos ou privados.
En once anos, e cun PXOM recen aprobado, non foron capaces de inaugurar unha
nova rúa. En once anos fomos
perdendo poboación. En once
anos o porto de Marín foi
deixando de ser un porto
pesqueiro ante a desidia dos
nosos gobernantes.
Outro exemplo deste “bo
facer” témolo no centro de
Marín. A rúa Real e as limítrofes atópanse nun estado
lamentábel, dando unha
imaxe do centro de Marín
que non nos merecemos. Se

continuamos pola rúa Méndez Núñez temos
outro exemplo da forma de traballar da
nosa media alcaldesa – media deputada,
cun terreo a monte no centro de Marín,
sen alternativa próxima.
Neste concello danse moita presa por
facer obras-favores ao mellor estilo caciquil,
pero pouca por solucionar os problemas
do noso pobo. Porén, vailles ben vivindo
do conto, da propaganda, o mesmo que fai
Feixóo na Xunta.

Algunhas consideracións encol do comunitarismo
galego e o pensamento de Ricardo Mella
DIONÍSIO PEREIRA. Historiador
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N

a altura en que Ricardo Mella publicou a súa novela Nueva Utopía
(1890), desenvolvida nun incerto porto
do Cantábrico español (Xixón?, A Coruña?...), aínda se podían albiscar na
beiramar galega, restos de agrupamentos para o traballo máis ou menos colectivo no mar (as chamadas “compañas” ou “compañías”) que viñan de
moi lonxe no tempo. O sentido comunitario daquelas pescas manifestábase
en diversas vilas mariñeiras, tanto no
xeneralizado hábito de dedicarlle un
lance ou un quiñón á divindade de culto
local (algo que ten chegado xusto á alborada do século XX, tempo no que os
ventos laicos arrombaron esta práctica), como na atención benéfica aos
avatares da azarosa existencia dos traballadores do mar e das súas familias:
dende o quiñón das viúvas propio dos
volanteiros de A Guarda, onde a peza
do compañeiro falecido seguía a pescar
para os seus ata que rachara, até os

compañeiro, e aos cativiños sin pai…”
(“Galicia”, Centro Gallego de Montevideo, nº 151,1929)

quiñóns que se separaban en diversos
portos para axudar a enfermos, orfos,
ou posibilitar un enterro digno.
Algo máis tarde, a comezos do século
XX, cando a transición entre a tradicional pesca artesanal e o agromar do
capitalismo nas actividades pesqueiras
era imparable no noso litoral, aínda
ficaban restos de posta en común tanto
de barcos como de aparellos, cando
menos na localidade guardesa ou nas
Rías de Vigo e de Coruña, onde numerosas traiñeiras eran de propiedade
compartida. Mesmo coa República ás
portas, un bo observador de raigame
mariñeira tal que Ramón Suárez Picallo,
albiscaba dende a outra banda do Atlántico, a persistencia na súa vila natal,
Sada, daquelas prácticas solidarias,
benfeitoras do colectivo piscatorio e
achegadas ao apoio mutuo colectivista
pregoado por Piotr Kropotkin:

“No meio do rueiro aldeán, geocentro d’aquel mundo
primitivo, avistase a taberna da Trenla. N’ela
vive inscrita a historia
d’aquel núcleo humán,
chea de inédito heroismo.
Casino onde grandes e
pequenos, alleos ao conceuto clasista, xogan nas
noites d’invernía, lendo
no libro das corenta a
mais outa leición de democracia…alí fanse as
partixas da Compaña pei-

CAMILO NOGUEIRA CON BUSTO DE RICARDO
MELLA.

xeira, recibindo cada compañeiro o
produto enteiro do seu traballo; cada
un ten aberta unha conta corrente con
tanto creto como poida dar o capital
comun da tradicional irmandade. Sociedade de mútua axuda, de infinda
solidaridade, sin carta orgánica, sin
estatutes, sin outra ley que a ley da
Tradición, alí cobra “o quiñón do náufrago” a viuda a quen o mar deixou sin

Retornando outra volta á noveliña
escrita e presentada por Mella ao Segundo Certame Socialista de Barcelona,
celebrado en 1889, Nueva Utopia describe
a transformación dunha pequena vila
de pescadores nunha puxante cidade,
onde unha nova orde baseada na Liberdade e a Igualdade, foi quen de alentar
unha sociedade sen clases na que a
Ciencia é capaz de satisfacer todas as
necesidades e onde a vida é harmoniosa
e ordenada. Concibido como un conto
moralizante anticapitalista, o relato,
non obstante, carece en absoluto de referencias ao mundo da pesca ou a calquera outra actividade marítima, situando o devalar da utópica urbe nun
abraiante ambiente de idealizado progreso produtivista. Ademais, sorprende
que as mudanzas non teñan o seu alicerce no aquel comunitario dos propios
pescadores (ben visible naquela altura),
senón que a revolución sería importada
de “remotas tierras”; e tampouco os
principais protagonistas daquela son os
habitantes primixenios do “villorrio”,
senón traballadores foranos procedentes
doutros lugares máis avanzados.
En realidade, chovía sobre mollado.
Como é sabido, no seu coñecido traballo
El problema de la emigración en Galicia
escrito en 1883, Mella xa avanzara nun
plano de acción anarco-colectivista
para o campo galego, baseado na aso-
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o morrazo
ciación labrega e no usufruto colectivo
da terra: cada quen a traballaría “para
si”, pero compartiría capitais, grandes
trebellos e crédito gratuíto. Deste xeito,
o pensador anarquista vigués parte das
condicións específicas do país (maioritariamente habitado por pequenos
propietarios agrícolas) na elección da
súa proposta colectivizadora, Porén, e
de xeito chocante, Mella non albisca o
universo comunitario e os bens en man
común que, secularmente, compensaron a pouco equitativa distribución da
terra e limitaron as desigualdades sociais na aldea, quer na xestión do territorio, quer nos propios labores agrarios.
Tal e como acontecerá sete anos
máis tarde coa novela Nueva Utopía,
Mella utiliza un molde xenérico, cosmopolita, na concreción da comuna
agraria ou pescadora, eivado aquel dunha análise polo miúdo das posibilidades
que abría a persistencia do comunitarismo democrático e solidario, como
antecedente e tamén como base material
da autoxestión no mar e na terra da
Galiza. Suxeito ao feitizo científico e

tecnolóxico das sociedades avanzadas,
Mella a carón doutros moitos pensadores ácratas aceptou a supremacía da
modernidade fronte os usos e hábitos
dos países subdesenvolvidos (e colonizados), conceptuados como atrasados.
Entre eles, de xeito sinalado Galiza.
Daquela, seica Ricardo Mella nunca
defendeu un ideario anarquista propio
do país, nin acreditou na Galiza como
suxeito dunha revolución social, sino,
como apunta José Antonio Durán, “…
para hacer la general partiendo de las
condiciones propias, específicas, del
país”. O feito de que o principal pensador ácrata orixinario da Galiza non
asumise o legado dos feitos comunitarios e de contrapoder estendidos historicamente ao longo da xeografía galega, se acaso contribuiría a explicar a
mínima relevancia das tentativas teóricas para adaptar o esquema libertario
á cultura e á idiosincrasia galega. E, de
resultas, o carácter maioritariamente
refractario do movemento libertario
implantado no país diante do feito diferencial galego, durante a etapa contemporánea.

sofimar

Suministros

Material eléctrico - Fontanería - Riego - Piscinas

C/ Caminemos, 2 baixo - 36930 Bueu
teléfono. 886 125 077

Apoio ás Bandeiras Azuis e
Servizos nas praias

CANGAS.

Dende Avante! - Candidatura Veciñal
apoiamos que se deixe de ligar a calidade
e a seguridade nas praias ás Bandeiras
Azuis. A organización privada que as outorga, seguindo supostamente uns obxectivos ambientais, na práctica condiciona, limita a xestión, e aboca á mercantilización dos nosos areais. Amosan a
nosa preocupación pola redución inxustificada do servizo de socorrismo. Que

non se vaian seguir os criterios da fundación que concede os distintivos, non debe
servir de escusa para reducir a seguridade
nas praias (que é, se cadra máis necesaria
neste ano). O Goberno municipal (en
minoría) non debe impoñer no noso municipio, sen consensuar co resto dos
grupos, medidas desta dimensión.Atendendo as bases de contratación deste ano,
vemos como se reduce o número de socorristas, de 25 a 15.
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HELENA RODRÍGUEZ DE DEILÁN PRAIA E PONTECALDELAS PRAIA

“PARA MIN É UNHA HONRA CONTRIBUÍR A PÓR EN VALOR
OS MARABILLOSOS ESPAZOS DA NOSA CONTORNA”
Helena é unha moza de Teis, sensible e cun punto de aventureira, namorada da natureza da
nosa contorna e que desde moi nova sempre tivo ilusión por crear un proxecto empresarial
que lle permitira pór en valor os marabillosos espazos que posúe o país galego. Os camiños
da súa vida levárona a vivir en Amoedo e a explotar a concesión de dous negocios en dous
lugares de auténtico paraíso, a praia fluvial da Calzada en Pontecaldelas, e a praia de Deilán
en Santa Cristina de Cobres, no concello de Vilaboa. Nós conversamos con ela

Ti es viguesa, en concreto do barrio
de Teis. Como unha moza viguesa
veu parar ao Concello de Pazos?
Pois por amor, ese foi o motivo
Esa é unha razón moi poderosa
Abofé. Eu coñecín ao meu compañeiro hai 16 anos e xusto cando o
coñecín el mercara unha casa en
Amoedo, e cando ma ensinou, encantoume. Tivemos que facer moitos
arranxos, e xa levamos preto de 10
anos vivindo seguido aquí.
Case todo o rural galego ten dous
problemas moi graves que dificultan que unha parella de mozos
poidan desenvolver un proxecto
vital; non hai servizos e non hai
alternativas laborais. Non o debiches de ter fácil, supoño?
Coincido contigo, os servizos en Pazos

son practicamente inexistentes. E é
unha mágoa porque é un espazo marabilloso que ten unhas potencialidades
inmensas. Levo moito tempo na procura de alternativas para desenvolver
a miña vida laboral aquí, e costoume
moito ata que atopei este camiño.
Tentei emprender de varias maneiras,
e dediqueime a coñecer todos os concellos da contorna.
E mentres que facías?
Traballei no eido das telecomunicacións que é a miña profesión.
Que tal vai internet aquí?
Ten moi mala calidade, outro importante problema paras as persoas
que vivimos no rural.
Entre as distintas opcións que sopesaches, por que a do “chiringuito”?

Aínda que pareza un tanto estraño era
unha ilusión que tiña desde hai tempo.
A min gústame o trato coa xente, pero
despois de diversas experiencias, apetecíame algo que me dera a oportuni-

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

dade de tratar con xente relaxada e
contenta, e o “chiringuito” parecíame
a opción perfecta. Comecei a informarme das condicións e as oportunidades que podería haber na contorna.

Avenida de Ourense, 50 - Marín
Telf. tienda: 986 88 39 31 - Fax: 986 88 00 95
Telf nave: 986 70 32 14 - Móvil 666 45 00 95
gonbelventas@gonbelmar.es
www.gonbelmar.com
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E chegou Deilán a túa vida?
Pois si, afortunadamente un
sitio tan fermoso como Deilán, situado en Santa Cistina
de Cobres no concello de Vilaboa cruzouse no meu camiño. Gañei a concesión o
ano pasado, téñoa por dous
anos máis un prorrogable, e
a verdade foi unha experiencia enormemente satisfactoria
para min. Quero aproveitar
a oportunidade para convidar
a todas e todos os lectores
que aínda non a coñezan a
que se acheguen, é como
estar noutra época, podes ver
como as fincas de millo chegan ata a mesma praia.
A túa valoración do primeiro
ano de Deilán é boa en todos
os aspectos?
É marabillosa. Procurei enfocalo desde un prisma de
respecto ao espazo de coidado
pola natureza e de que todas
as persoas que nos distinguisen coa súa compañía se puidesen sentir cómodas.
Que servizos ofertas?
Sobre todo bebidas, pero tamén algunha tapa e bocatas.
Se o cliente ten gañas de comer algo, con fame non queda. E tamén procuramos ofertar unha programación musical ampla e variada, fundamentalmente con músicos
locais.
Que horario temos?
Abrimos entre semana a partir

das 16,00 ata o peche, e as
fins de semana e festivos
abrimos a partir das 12,00
da mañá.
Ben, e este ano temos unha
novidade, Pontecaldelas?
Pois si, unha novidade moi
importante. Coñecín que se
ofertaba a concesión do “chiringuito” da praia fluvial da
Calzada, un espazo absolutamente fermoso. Presenteime
ao concurso, formulei as miñas propostas, e tamén gañei
a praza, 4 días antes do confinamento.
Miña nai, vaia papeleta¡¡
Pois si, a verdade quedei
abraiada e sen saber que facer.
Poderías ter renunciado?
Si podería telo feito, pero
decidín tirar para adiante. O
sitio é precioso, ten unhas
potencialidades enormes e
estou convencida de que imos
facer algo moi bonito. Para
min é esencial poder contribuír a darlle valor aos marabillosos espazos que temos
na nosa contorna.
O horario vai ser igual ca
en Vilaboa?
Si, esa é a miña idea.
Os servizos de Pontecaldelas
serán semellantes aos de Vilaboa?
Si, a idea é a mesma, dar un
bo servizo, sinxelo pero con
calidade e tamén apostando
pola música en directo.

Bueu remata as obras de saneamento na
aldea de ermelo

BUEU

Félix Juncal, alcalde de
Bueu, e Álvaro Otero, capataz
da brigada de obras e servizos
municipais, visitaron as obras
de ampliación de saneamento
que se están levando a cabo na
parte alta da aldea de Ermelo.
Con esta actuación, na que se
instalarán máis de 500 metros
lineais de tubaxe, xa queda rematado o saneamento de toda
a aldea.
A continuación, os operarios municipais continuarán
coa actuación de saneamento
e abastecemento que se está
levando no Camiño de Sobalo,
na parroquia de Beluso, que
se comezou a principios de
ano e que houbo que interromper ata contar coa autorización sectorial de Augas de

Galicia. Estas obras forman
parte da renovación de servizos
básicos no rural, e por iso tamén se iniciará proximamente
o proceso de licitación das
obras de abastecemento e saneamento nas zonas de Mon-

temogos-Vilar (Beluso) e en
Castrelo (Cela), que se farán
con cargo ao Plan Concellos
2020 da Deputación de Pontevedra, que supoñen un investimento total de preto de
100.000 euros.
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O CF GUILLAREI PETA NA PORTA DO FUTURO
MANUEL RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DO CF GUILLAREI

“O LUGAR NATURAL DO NOSO EQUIPO É A
PRIMEIRA AUTONÓMICA E NÓS IMOS PELEXAR POR
POLO NO SEU SITIO”
Guillarei é a máis importante parroquia de Tui, e confeso que un tanto especial para
min tamén é. En Guillarei hai xusto 22 anos, comecei a miña vida laboral vendendo
enciclopedias polos seus camiños e corredoiras. E en Guillarei naceu a nosa prezada
amiga Miriam de vida innumerable, que tantas veces colaborou de maneira
desinteresada e xenerosa coa nosa publicación. Malia que na parroquia existe unha
moi importante afección ao fútbol, o seu equipo, despois de ter unha brillante
historia e chegar a estar 3 anos desaparecido, compite na última categoría do fútbol
galego, a terceira autonómica, iso si, dirixido por unha nova directiva que pelexa con
ilusión por devolvelo ao lugar que merece. Nós falamos co seu presidente
O club tivo dúas etapas na súa historia, desapareceu un tempo e logo volveuse facer, non?
Si, efectivamente foi así, pero eu non
che podo informar moito do que foi a
primeira etapa da súa existencia pois
daquela non tiña relación co equipo.
Sei que chegou a ser un equipo moi
importante.
Cando foi a refundación?

No 2.016.Os tres anos anteriores estivemos desaparecidos.
E por que?
As persoas que o levaron deixárono e
non houbo ninguén que quixera dar o
paso de continuar levando ao equipo.
Ti cando chegas ao equipo?
No 2.017.O ano anterior estivo o compañeiro Juan Carlos Coello.
Eu coñezo varios presidentes de equi-

pos modestos e case todos dinme que
ser presidente dun equipo modesto,
inevitablemente supón tensións familiares, pois hai que dedicarlle tanto
tempo ao club que os problemas na
familia xorden máis tarde ou máis
cedo. Iso é así no teu caso?
Pois eu debo de ser a excepción, pois,
malia que coincido en que hai que dedicarlle moito tempo, a miña familia
lévao moi ben. Tamén é certo que o
meu traballo permíteme dispor de moi-

tas horas ao día, e iso tamén axuda
claro. Aproveito a oportunidade que
me dades para agradecer aos meus
compañeiros directivos Solla, Alejo,
Freijeiro, Alberto, Juan Carlos, Santiago e Isaac polo seu traballo e colaboración. E desde logo non me quero
esquecer de mandar unha inmensa
aperta fraternal aos nosos socios, afeccionados e á peña dos mártires de Guillarei.
Ti, es de Ribadelouro, que tamén ten
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equipo de fútbol .Como é posible que
sexas o presidente do equipo doutra
parroquia?
Ben, porque eu estou casado en Guillarei, son veciño da parroquia, gústame
moito o fútbol e asumo encantado a tarefa de colaborar para por o meu gran
de area en que unha parroquia como a
nosa teña un equipo nunha categoría
adecuada á súa importancia e nivel de
poboación.
Levádevos ben co Ribadelouro?
Si, claro. Temos a nosa rivalidade deportiva por suposto, pero as relacións
son boas. De feito eu cheguei a adestrar
aos xuvenís do Ribadelouro.
Cando xogades contra eles non tes o
corazón partido?
Non, eu quero que gañe o Guillarei que
é o meu equipo. No futuro xa se verá,
pero agora quero que o Guillarei gañe
sempre, todos os partidos que xogue.
O voso campo é de herba natural,
quen o mantén?
O concello. Nós non poderiamos facelo
pois manter un campo de herba natural
é dificilísimo.
Tedes categorías inferiores?
Temos un equipo alevín e benxamín
mesturado, pero só na Deputación, non
na liga federada.
Para cando un equipo feminino?
A nosa idea é que sexa pronto.
Guillarei é a parroquia máis grande
de Tui, como é posible que esteades
en 3º e o Caldelas en 1º?
O Caldelas leva moito tempo facendo

BAR
PUENTE

moi bo traballo, cunha grande estrutura
de base. E nós temos que mellorar,
desde logo. Non nos queda outra que
tomar exemplo de quen o fai mellor, e
aprender.
Cal é o voso obxectivo deportivo para
a presente temporada?
Sen dúbida o ascenso.
O problema é que a consecuencia da
situación sanitaria a organización das
competicións está aínda sen definir,
non?
Si, a verdade é que está todo moi no
aire. Nós non sabemos nin cando imos
comezar nin como se vai organizar
todo.
Tendo en conta a dimensión e a socioloxía de Guillarei, cal é a categoría á
que debera aspirar o equipo?
Nós Somos un equipo que debemos
aspirar a consolidarnos en primeira autonómica. Ese é o noso lugar natural, e
por el debemos pelexar.
Os xogadores son da parroquia?

CIGUÑEIRAS 26 - TUI - GUILLAREI

Hai algún, pero a práctica totalidade
son de localidades da contorna.
Cantos socios tendes?
200.
E como vos financiades?
A publicidade é moi importante para
nós. Temos 90 empresas colaboradoras,
ás que lle quero agradecer a súa xenerosidade. Logo co que achegan os socios e a cantina do campo, pois imos
tirando. Para nós poder crecer como
equipo precisamos montar un bo
campo de fútbol.
Pero xa tedes un bo campo de fútbol?
Si, pero ao ser un campo de herba natural non podemos adestrar todos os
días alí. En pretemporada facémolo tres
días á semana e logo baixamos a dous.
Necesitamos un terreo para podermos
adestrar na nosa casa todos os días sen
térmonos que desprazar. A nós interésanos que nos fagan un campo de herba
sintética, e o proxecto está no concello.
Agardo que se poida concretar pronto.

A implicación da parroquia co equipo
como é?
Magnífica.
E as relacións co concello como son?
Moi boas e fluídas. E quero deixar claro
que sempre foron así con todas as administracións que pasaron polo concello desde que eu son presidente.
Cantos sodes na directiva?
Agora mesmo estamos 6 persoas pero
vai haber algún cambio pronto.
No teu caso persoal que tes pensado?
O meu paso pola presidencia do
equipo é un proxecto a medio prazo.
Cando considere que cumprín o meu
ciclo pois terán que vir outras persoas. Agardo poder deixar o equipo
cunha estrutura sólida, solvente e
consolidada para poder pelexar polo
seu futuro.
O problema que tivestes no pasado
que vos levou á desaparición podería
volver a acontecer?
Agardo que non pero non o descarto.
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A IRMÁ QUE FICA DO OUTRO LADO DA RAIA
A crise da COVID-19 volve evidenciar
o descoñecemento das administracións estatais sobre a realidade que
viven as poboacións transfronteirizas
de ambas marxes do Miño

C

ando o director da Agrupación Europea
de Cooperación Transfronteiriza Río
Minho era un neno, chamáballe poderosamente a atención que o mapa do tempo da
televisión lle permitise saber que día ía facer
en Palma de Mallorca, ou en Murcia, e non
en Vilanova da Cerveira, a vila pegada ao
seu Goián natal na que transcorría boa
parte do seu día a día. Máis alá da fronteira
de Portugal, o mapa era un espazo en
branco, un buraco negro que tragaba o outro lado do río, pero para Uxío Benítez, director da AECT, concelleiro en Tomiño e
deputado provincial, igual que para o resto
da poboación miñota, o Miño nunca foi a
fin de nada senón o centro de todo. O centro
da eurorexión, o ecuador entre Vigo e Porto
e, por riba de calquera outra cousa, o elemento sobre o que bascula a identidade de
ambos lados. Por iso, cando fai conferencias
sobre o proxecto común que están a construír as vilas transfronteirizas, amosa despois da icónica foto do mapa televisivo do
tempo, outra da NASA onde, con altura de
miras, se reflicte perfectamente a conti-

nuidade, mesmo lumínica, da eurorexión,
ata máis alá das Rías Baixas ou Lisboa.
É unha imaxe difícil de comprender
desde unha visión centralista do Estado,
baseada na existencia dunha fronteira política e administrativa que outorga ao Miño
o papel de barreira infranqueábel cando,
para a xente miñota, é arteria. “Sempre
se nos deu a entender que nós viviamos
na esquina, na fin dun territorio, pero o
río é o noso centro. En Lisboa, en Madrid,
mesmo en Santiago de Compostela, non
entenden a forma de vida da nosa fronteira. Non entenden que non hai separación, que hai xente que vive nun lado da
raia e traballa noutro, ou que vive e traballa no mesmo pero vai á perruquería ou
ao súper no outro lado. Para nós a outra
beira non é un país distinto, é a nosa veciñanza”, explica Benítez.
Baixo esta premisa, os concellos transfronteirizos crearon hai dous anos a AECT
Río Minho a fin de afianzar a unidade coa
posta en marcha dun proxecto estratéxico
destinado –en palabras do seu director- a
construír unha marca común que potencie
a paisaxe, a cultura, o patrimonio inmaterial ou a gastronomía compartida, en
definitiva, a identidade única dun territorio
que tamén desemboca na mesma lingua.
A fronteira pontevedresa do Miño é un
caso único na raia portuguesa e case que
en Europa. As divisións territoriais adoitan

UXÍO BENÍTEZ EN PRIMEIRO PLANO NUNHA DAS MOBILIZACIÓNS POLA APERTURA DE FRONTEIRAS. FOTO
CEDIDA POLA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

provocar o baleiro dos espazos contiguos,
porén, as poboacións desta área agrupan
aproximadamente150.000 habitantes e
unha actividade incesante. Malia que a
provincia está separada do país veciño por
apenas setenta dos 1.200 quilómetros que
percorren a fronteira portuguesa, é por ese
5 por cento do tramo por onde circula a
metade de todo o tráfico entre ambos Estados. Mentres que provincias como Salamanca, León ou Zamora viven de costas
ao territorio limítrofe, Galiza, e particularmente o Baixo Miño, sempre viviron de
cara a Portugal. As augas do río son o espello no que se miran poboacións xemelgas: Tui e Valença, Tomiño e Vilanova da

Cerveira, A Guarda e Caminha, Salvaterra
e Monçao… Os pasos fronteirizos son, máis
ca nunca, iso, pasos dun fluír continuo
dun lado ao outro. Os pobos da raia fican
unidos por cinco pontes situadas en Goián,
Salvaterra, Arbo e Tui, que ten dúas, ademais de polo ferri que une A Garda con
Caminha. Pero toda esa vida compartida
quedou quebrada, como tantas cousas,
pola crise sanitaria da COVID-19.
O peche de fronteiras coa crise da COVID-19
O peche de fronteiras supuxo, en palabras da AECT, o levantamento dun verdadeiro Muro de Berlín entre poboacións
irmás, que nin sequera cesou coa fin do
estado de alarma ou ante o feito de que
Galiza fose a primeira comunidade autónoma en alcanzar “a nova normalidade”.
En base a esa visión centralista e descoñecedora da realidade miñota decidiuse
que o territorio ficase practicamente incomunicado ata a levantamento xeral da
fronteira portuguesa o 1 de xullo. Unha
decisión totalmente allea a criterios sanitarios pois a incidencia da COVID-19 nos
concellos limítrofes é similar en ambos
lados da raia e de moi baixa intensidade.
Desde o inicio do Estado de Alarma, o
único paso que se mantivo aberto foi o que
une Tui con Valença. Iso provocou un importantísimo trastorno para a clase traballadora, que foi analizado pola Univer-

O TEU
XORNAL
EN GALEGO
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sidade de Vigo nun informe impulsado
pola AECT e a Deputación de Pontevedra.
Nel recollíanse casos como o de Jorge, que
ao ser farmacéutico continuou traballando
durante todo o confinamento. Pero o traslado desde a súa casa de Monção ao seu
posto en Salvaterra do Miño, a apenas
dous quilómetros, obrigáballe a percorrer
preto de cen ao día para alcanzar o único
acceso posíbel: o da ponte de Tui. E o
mesmo lle pasou a Cecilia tan pronto como
se permitiu retomar a actividade económica. Esta veciña de Arbo, propietaria
dunha perruquería en Melgaço, empregou
diariamente dúas horas para realizar un
traxecto que antes lle levaba oito minutos,
pois os 7 quilómetros que separan a súa
casa do seu negocio, mudaron durante semanas, ata o 15 de xuño, en 76: os 36 de
Arbo a Tui máis os 40 que van de Valença
a Melgaço. E volta.
E así un día e outro, durante semanas.
O horario laboral viuse incrementado por
viaxes moito máis longas e colas quilométricas orixinadas pola obrigatoriedade
de realizar os controis esixibles na pandemia no único punto que ficaba aberto. A
mobilización dos concellos de ambos lados
conseguiu que o 15 de xuño se abrisen o
resto de pasos entre Pontevedra e Portugal, pero só para o tránsito de persoas traballadoras, de luns a venres, e en horario
reducido: de oito da mañá á dez da noite.
Sendo un importante avance para perfís como o de Jorge ou o de Cecilia –o número de persoal transfronteirizo estaría

preto das 6.000 persoas-non alivia a crise
económica dos negocios asentados nas vilas da raia que, cos seus gobernos locais á
cabeza, veñen insistindo, unha vez e outra,
que a súa clientela se reparte a ambos lados desa liña, imaxinaria para os pobos,
imposíbel de franquear para Lisboa e Madrid. É probábel que volvan pisar antes
Goián un vasco, un murciano, un belga ou
un francés, que un veciño de Vilanova, a
pesar de que a este lle levaría apenas uns
minutos facelo andando e que a súa relación coa veciñanza de Tomiño é tan estreita que ata comparten servizos como a
Escola de Música, situada no concello galego, ou a piscina municipal de Vilanova
da Cerveira, onde a metade das inscricións
corresponden a persoas do país veciño.
Así, a decisión política fixo que estes negocios subisen a persiana cun hándicap
engadido: a imposibilidade de recibir a boa
parte da súa clientela. Calquera que acudise
algunha vez a unha feira de Valença e
comprobase a porcentaxe de visitas galegas vai entender o problema: Onde Madrid
e Lisboa ven fronteiras, os concellos miñotos ven sendas.
Unha relación histórica marcada polas
decisións da afastada Meseta
É indubidábel que esta especial relación que existe entre Galiza e o norte de
Portugal afunde as súas raíces en séculos
de historia compartida, nun territorio
único —cos mesmos costumes, coa
mesma lingua— que se estendeu do Cantábrico ao Douro ata a independencia por-

tuguesa no século XII. En sintonía co defendido pola AECT, o profesor da USC Carlos Barros explica no seu traballo sobre a
fronteira medieval, que ata a demarcación
da liña portuguesa en 1169 as dúas beiras
do Miño constituían “unha marca, unha
rexión de fronteira máis ca unha liña definida e estábel”, e incide tamén na escasa
importancia que lle deron tanto o pobo
galego como o portugués a esta fronteira
fixada polas disputas das monarquías medievais.
Eles sempre se miraron de fronte
mentres lles daban as costas ás decisións
tomadas na Meseta, tan lonxe deles tanto
física como emocionalmente. “Unha cousa
é a fronteira política e outra a mental” defende o profesor. E así se mantiveron as
cousas durante séculos. A finais da Idade
Media as relacións seguían sendo “intensas e cordiais”: “A xente vivía como se
non houbese fronteira. Acostumaban os
galegos casar en Portugal, levar o gando
pastar a Portugal, ordenar sacerdotes en
Portugal ou viceversa”. O propio rei portugués Afonso V intentaba poñer fronteiras
ao tempo que daba cartas de veciñanza a
vilas galegas como A Guarda ou Tui para
que puideran seguir vendendo ou mercando nas feiras de Caminha ou Valença
sen pagar tributos, igual que os portugueses. Será a transición á modernidade e a
emerxencia do Estado o que varíe “a concepción medieval das fronteiras como un
sistema de pontes” cara un “proceso de
concentración da soberanía e de control

comercial, fiscal, xudicial, cultural, das
fronteiras entre os Estados”.
Mais nin as fronteiras nin as guerras
pola hexemonía peninsular entre Castilla
e Portugal, —que dividiron o reino de Galiza entre os partidarios dun e doutro
bando e deron orixe a alcumes inxuriosos
como “chamorro”, presente no territorio
ata mediados do século XX— lograron poñer fin ás boas relacións. Tampouco as ditaduras de Salazar e Franco. Os pobos souberon, máis unha vez, mirar de fronte ao
país veciño e a fronteira converteuse en
lugar de acubillo e solidariedade, no que
moitas mans portuguesas prestaban auxilio ás persoas que fuxían da barbarie
franquista. Foi tamén barreira contra a
fame, pois moitas mulleres de familias represaliadas conseguiron cartos pasando
produtos de primeira necesidade como o
café ou o aceite: Vivindo do estraperlo, ou
do pisco, como lle chaman nas vilas miñotas.
Os máis de oito séculos de barreiras
chegaron á súa fin en 1995, cando España
e Portugal se adheriron ao tratado de
Schengen, que dez anos antes, no marco
da Unión Europea, asentaba as bases da
eliminación das fronteiras interiores entre
os países asinantes.
Xusto no 25 aniversario da efemérides,
o virus que impuxo a distancia social veu
para lembrarnos que non é unha fronteira,
senón as decisións políticas tomadas desde
lonxe, a que separa as vilas xemelgas da
raia miñota.

[ XX] Xuño 2020

XABIER RODRÍGUEZ

As praias da Guarda na nova
edición de #miPlayaSinPlásticos

A GUARDA

As praias galegas da Guarda foron unhas das 12 paraxes
costeiras seleccionadas para
participar na nova edición de
#MiPlayaSinPlásticos. A iniciativa, impulsada por Procter
& Gamble (P&G) e Carrefour
en colaboración coa ONG
Paisaje Limpio e que volta a
contar co respaldo do aventureiro Jesús Calleja como
embaixador, busca concienciar
á cidadanía sobre o impacto
de tirar residuos nas praias e
sobre a necesidade de actuar
e tomar decisións para aportar
solucións a un problema que
nos afecta directamente, como
é o cambio climático.
Nesta edición, presentada
como antesala do Día Mundial
do Medioambiente, 12 praias
competirán por ser as escollidas polos españoles para aco-

ller unha xornada intensiva
de limpeza por parte de voluntarios medioambientais o
próximo outono. Como novidade, nesta ocasión serán
tres, en vez dunha, as seleccionadas no concurso de #MiPlayaSinPlásticos, cuxas votacións estarán abertas ata o
próximo 31 de agosto en neste
enlace: https://bit.ly/2Mqcsb9.
O acto de arranque contou
coa participación de diversas
autoridades locais das Comunidades e municipios cuxos
enclaves formarán parte das
votacións, entre os que tomou
parte unha representante da
localidade galega da Guarda.
Durante a presentación,
Calleja lanzou un chamamento
para que preservemos a recuperación que ten experimentado o entorno durante a emerxencia sanitaria.

Voceiro do BNG de Nigrán

P

asado o choque inicial provocado polo colapso que supuxo a pandemia, moitos empezamos a facer propostas para enfrontar a crise que se nos viña, e
todas as administracións comezaron a falar das axudas aos sectores máis afectados.
En Nigrán, xa nun momento
moi inicial, o BNG da localidade
rexistrou unha serie de propostas
de medidas fiscais a adoptar dende
o ámbito municipal para compensar as dificultades orixinadas polo
covid a comerciantes e empresarios. O goberno municipal, aínda
que con certo atraso, acabou adoptando algunha, como a importante
bonificación (do 75%) da taxa de
ocupación da vía pública ás terrazas, algo que eu mesmo reclamaba
no meu último artigo na Nova Peneira como un acto de xustiza que
paliase, sequera en parte, as te-

RÚA ROMANA BAIXA Nº 3

Deixádeos respirar

rribles consecuencias que golpeaban ao importante sector hostaleiro
en Nigrán.
Pois ben, como ocorre sempre,
como ocorría antes do coronavirus
e como seguirá a ocorrer despois,
pasar das baratas boas intencións,
ás máis caras concrecións das
medidas, constitúe un fatigoso
camiño que a algúns cústalles
demasiado.
Á tardanza do establecemento
da bonificación municipal, pero
adoptada ao fin e o cabo, non foi
acompañada por equivalente disposición das administracións estatal e autonómica. A pesar de
rivalizar durante todo o estado
de alarma entre os gobernos de
Santiago e Madrid, tirándose os
trastos á cabeza, sobre as súas
respectivas actuacións, foron as
administracións locais as que acudiron en exclusiva en auxilio dos
hostaleiros e os seus traballadores. Nin Portos de Galicia (Xunta de Galicia), nin Costas (Estado), emularon ao concello e mantén as taxas sobre os seus espazos, o Porto de Panxón no caso
da Xunta e o paseo marítimo no
caso do goberno central.
Esta situación non só é claramente inxusta e supón un
abandono de Portos e Costas aos
seus usuarios, senón que devén
nunha evidente discriminación
entre os establecementos, pois,

"ESPECIALIDADE EN PULPO,
PEIXES E CARNES"

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

dependendo da súa localización,
uns ven reducida tres cuartas
partes o importe da súa taxa e
outros absolutamente nada. Apenas aceptaron non cobrala polos
dous meses que obrigatoriamente
deberon permanecer pechados.
Faltaría máis. Pero nin un céntimo
menos cando poden abrir, aínda
que as restricións de aforamentos
lles supuxesen enormes dificultades para recuperar o volume
de negocio, chegando no caso de
Portos de Galicia incluso a aumentar a recadación ao cobrar
polo espazo ocupado que se pode
ver ampliado como consecuencia
de ter que manter as distancias
de seguridade.
O que se revela no caso dos
portos é unha problemática máis
ampla e anterior, que non é outra
que as abusivas taxas que a Xunta
impón a determinadas actividades
nos espazos portuarios, non só as
terrazas, senón incluso a utilización
por parte dos concellos do seu solo
para a realización de diferentes
eventos que se ven gravados a
prezo de ouro polo ente autonómico. A finalidade de Portos de
Galicia debera ser procurar un uso
axeitado dos espazos portuarios
en beneficio dos seus usuarios e,
na medida en que sexa compatíbel,
dos veciños en xeral. Non dende
logo ser un ente especulativo con
afán recadador.
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CHUPI POSTRES GONDOMAR, AGORA TAMÉN EN VIGO
ÁGUEDA UBEIRA

“PARA MIN É UNHA HONRA PODER SERVIR DE NEXO
CONECTOR ENTRE DÚAS PERSOAS QUE SE QUEREN, A TRAVÉS
DOS NOSOS ALMORZOS SORPRESA SERVIDOS A DOMICILIO”
Hai seis anos, Águeda, unha moza
viguesa de nacemento e gondomareña
de sentimento, abría nesa vila do Val
Miñor un negocio de repostería
creativa. Hoxe, despois de media ducia
de anos de traballo intensísimo de pór
todo o que ten e o que non ten, tamén,
no seu negocio, Chupipostres xa é unha
realidade consolidada na nosa
comarca, e lánzase a abrir unha nova
área de negocio no CC A Laxe de Vigo.
Águeda é dese perfil, non demasiado
abundante, de persoas coas que podes
pasar moito tempo sen falar, e de
súpeto cando os camiños da vida levan
a que te cruces de novo con elas,
semella que o tempo non pasou e que
foi onte mesmo cando estivestes
xuntas, pois a cordialidade e a
comodidade mutua agroman de
maneira natural como o sol sae cada día
e a lúa asoma cada noite. Coñezamos
un pouco máis a Chupipostres

Despois de seis anos de vida, imos ter
unha novidade moi importante na
vida de “Chupipostres”, verdade
Águeda?
Si, unha novidade importante e que me
fai moita ilusión a verdade é que si.
Abrimos o 15 de xuño, aínda en estado
de alarma, no Centro Comercial A Laxe
de Vigo unha food truck.
Explícanos que é unha food truck?
É un vehículo preparado para comercializar alimentos. No noso caso é un
carro de cabalos reconvertido nun restaurante sobre rodas.
Que bonito¡¡. Tamén se chama chupipostres?
Non se podería chamar doutra maneira,
Tino. Ti que me coñeces desde hai anos
sabes que o que é importante para min,
nunca, vaian por onde vaian os camiños
da miña vida, deixa de selo. E “Chupipostres” é moi importante para min,
porque detrás dese nome hai moitísimas
horas de traballo, esforzo, preocupacións, alegrías, algunha bágoa tamén,
e sobre todo unha inmensa marea de
ilusión e agradecemento a todas as persoas que nos honran e distinguen coa
súa compañía e confianza.

"TEMOS EMPANADAS PARA LEVAR"

Queremos saber un pouco máis sobre
a historia do novo vehículo chupipostres?
Ben, inicialmente comprámolo para
eventos. É un deseño 100 por 100 noso,
construído en Barcelona.
Cando dis “noso”, seguro que en realidade é teu, porque a alma o corazón
e a cabeza pensante de Chupipostres,
es ti, Águeda
Ha ha ha ha. Moitas grazas Tino, eu
son unha máis, pero o deseño é meu,
si.
Este ano non imos ter eventos
Águeda?

Si claro, por desgraza é así, pero xa sabes a miña forma de entender a realidade Tino: se a vida nos da limóns non
queda outra que facer limoada
Que servizos ofrece Chupipostres da
Laxe?
É o PRIMEIRO CURRUNCHO VEGANO DE GALICIA. Na Laxe, o que
temos é un punto de venda de alimentación vegana
Só Vegana?
Si, exclusivamente vegana.
Véxoche moi ilusionada con este proxecto Águeda?
Non te equivocas Tino. Abofé que estou
realmente ilusionada, agora ben, enormemente cansada tamén.
Cantas persoas traballades en Chupipostres Águeda?
Agora mesmo cinco.
Canto me alegro por ti, Águeda. Acórdome cando empezaches ti, soa, sei
canto te esforzaches, a enorme cantidade de enerxía e horas da túa vida
persoal que lle dedicaches ao negocio,
e que agora alén da túa persoa 4 máis
traballen en Chupipostres é unha
grande satisfacción, e estou seguro de
que para ti un inmenso orgullo?
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Non sei se cuantitativamente é máis o
orgullo, que o sinto e moito, ou a gran
cantidade de traballo que leva chupipostres detrás...ha ha ha ha. En serio,
estou moi orgullosa, claro que si.
Fagamos un pouco de historia. Por
que naceu chupipostres?
Eu era responsable de recursos humanos nunha empresa.
E eras das duras ou das guais?
Das duras.
Ha ha ha ha. Xa será menos, ben sigamos facendo historia?
Eu non era feliz, non me gustaba o meu
traballo. Colleume a crise do 2.008,e
cando naceu a miña segunda filla decidín tomarme un ano de tranquilidade.
En casa creei un blog de receitas para
mamás con nen@s, que comezou a
funcionar estupendamente. Entón decateime de que podía haber un importante campo de mercado para isto, e
decidín abrir un negocio de repostería
creativa. Inicialmente a idea era vender
produto e dar algún curso.
Que día abriches?
O 11 de outubro de 2.014
O servizo de almorzos a domicilio é
un dos máis importantes que tedes.
Cando comezou?
En Marzo do ano seguinte. O día do
pai vendemos 3 almorzos, o día da nai
xa foron 120.

Miña nai querida, que pasada¡¡
Flipamos, vímonos completamente
desbordados.
Como fixestes para repartilos?
A día de hoxe, Tino, aínda non son capaz de explicarme como puidemos repartir esa cantidade de almorzos. Non
tiñamos ningún tipo de experiencia en
reparto, e entre a miña parella, eu
mesma e algún amigo do que botamos
man conseguimos levalos todos en
tempo e forma.
Despois de semellante baño de realidade non vos quedou máis remedio
que especializarvos en almorzos a domicilio..
Ha ha ha.E tanto que si, agora xa temos
o reparto profesioNalizado, e si, os almorzos constitúen unha porcentaxe moi
importante do noso negocio.
En que consisten?
Son agasallos. A persoa que o recibe
non sabe que o vai recibir, e a nosa idea
é que o produto sexa de calidade, claro
que si, pero que o máis importante sexa
a emoción do momento, que alguén
sinta que é importante para un ser querido seu, e resulta especialmente bonito
facer de nexo entre persoas que se queren pero que por calquera circunstancia
non poden estar xuntas nese momento.
Supoño que esa emoción que describes, nos meses de confinamento debeu

de ser especialmente intensa?
Si, rotundamente si. Ata o punto de que
a veces resultou emocionalmente moi
difícil.
Que ámbito xeográfico cobren os vosos almorzos a domicilio?
Toda a península ibérica.
Vaia, supoño que ata Granada non
irás ti a levalo?
Ha ha ha ha. Non claro, utilizamos unha
empresa de transporte. Recóllenos ás
6 da tarde e entréganos antes das 11,00
da mañá do día seguinte.
É realmente posible facer co mesmo
cariño un almorzo que facer 500?
Si, é posible, con moito esforzo claro,
e con máis persoal. Eu soa non podería.
Pero para nós as emocións de cada
cliente, son todas igual de importantes.
Trasladar afecto ás persoas que queremos é das cousas máis emotivas da
existencia, e para nós é unha honra poder servir de vaso comunicante entre
dúas persoas que se queren.
Hai varias gamas de almorzos?
Si, temos 9 diferentes, que se moven
desde 15€ os máis económicos ata 45€
os de maior custe.
Todo personalizado?
Absolutamente. O cliente pode comentarnos calquera aspecto que lle puidese
facer ilusión a quen vaia recibir o almorzo, e nós faremos o imposible para

facelo realidade.
Alén dos almorzos, que se cadra é o
servizo máis importante que tendes,
que máis servizos ofrece chupipostres?
Repostería para eventos, repostería personalizada en xeral, festas previas ao
nacemento dun bebé, aniversarios ...En
definitiva, nós organizamos todo o que
nos pida o cliente.
Se hai que celebrar un divorcio tamén?
Tamén, calquera cousa que o cliente
nos pida.
Os cursos de formación seguides realizándoos?
Si, agora a situación sanitaria impide
desenvolvelos, pero confío en retomalos en outubro.
A túa parella traballa contigo, tedes
un fillo e unha filla. Non debe de resultar fácil a conciliación?
Resulta realmente difícil, por desgraza
as mulleres somos as que asumimos a
práctica totalidade das cargas familiares
e ás veces simplemente non hai tempo
para todo. E se habitualmente é moi
difícil, agora que non houbo colexio,
pois unha auténtica tolemia.
Rematamos, Águeda, Chupipostres é
o negocio da túa vida?
Si, pero en evolución, crecendo e mellorando sempre.

BAR MOREDA
NA ROTONDA DE SABARÍS

OS TT'S E O COVID (O PICO E CURVA)

HUMOR: MARCOS ESCUDERO
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Nace a Plataforma Gondomar, Fibra XA! Gondomar aposta pola cultura

GONDOMAR.

Na Praza da Paradela, presentouse publicamente a Plataforma Gondomar, Fibra XA!
Un colectivo nacido da iniciativa dun grupo de persoas
que hai varios meses decidiron
sumar esforzos para conseguir
que a fibra óptica chegue e se
poña en funcionamento canto
antes en todo o concello de
Gondomar.
Nas declaracións publicas
sinalaron a necesidade de avanzar na mobilización “porque
se o acceso a Internet xa era
importante antes, nos últimos
meses adquiriu unha importancia crítica. Neste tempo de
confinamento, de teletraballo
e clases online, de vídeo-conferencias e envíos e descargas
masivas de todo tipo de arquivos, fíxose máis evidente
a precariedade da conexión a
Internet nas parroquias de

Gondomar”.
“A Internet xa non é un
servizo para ricos, un ocio
para frikis, nin é un acceso
vip a un club privado. Na sociedade da información e a
comunicación trátase dunha
necesidade e dun dereito básico, un servizo fundamental
parello á auga, a luz ou a calefacción”, apuntan desde a
Plataforma. E lamentan que a
veciñanza non só estea a pagar
ás operadoras por un servizo
que non dan, senón que tamén
estea a subvencionar cos seus
impostos unha expansión da
fibra óptica que non dá chegado.
O colectivo considera que
as empresas responsables do
despregamento da fibra teñen
a obriga de cumprir os prazos
establecidos, e as administracións que o subvencionan a
responsabilidade de facelos

cumprir. E que ambas partes,
empresas e administracións,
deben ademais axilizar solucións para superar calquera
atranco no camiño. Considera
tamén imprescindible a necesaria implicación do goberno
municipal na procura dun servizo de calidade para todo o
concello.
Con esta presentación pública de hoxe a Plataforma
Gondomar, Fibra XA! inicia
unha campaña de popularización e acumulación de apoios
que lle dean a forza necesaria
para esixir e conseguir que
todo Gondomar poida gozar
dunha Internet de calidade.
“Animamos a veciñas e veciños a que coloquen un dos
Durante a rolda de prensa
estiveron presentes representantes dos colectivos sociais
e dos grupos políticos da corporación municipal, que foran

Rúa Eduardo Iglesias, nº 30,
36380 Gondomar

Teléfono: 986 07 19 61

e artistas locais no programa
de actividades de verán
GONDOMAR

O goberno de Gondomar
prepara xa a súa programación
de verán apostando de forma
clara e directa pola cultura e
os artistas locais, consciente
do difícil momento que este
sector afronta tras a alerta sanitaria ao verse limitadas moitas das súas actividades. Dende a concellería de Cultura
deseñouse unha programación pensada
para todas as idades
e que se desenvolverá
durante os meses de
xullo e agosto.
A alarma sanitaria
e as novas normas
que rexerán a partir
do seu levantamento

estiveron moi presentes á hora
de deseñar unha programación
que “non quixemos suspender
porque entendemos que os nosos veciños merécena, e teñen
que gozar como todos os veráns de actividades de lecer”,
afirmou o rexedor Paco Ferreira.
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