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As persoas que pasamos moito tem-
po na estrada, temos que confor-

marnos coa compañía da radio do
coche para cubrir as nosas necesidades
de interacción social. E a todas horas,
escoites o que escoites, a publicidade
das empresas de alarmas bate de ma-
neira sistemática no subconsciente dos
receptores das mensaxes con discursos
que suxiren a existencia dun inminente
apocalipse de ocupacións das nosas
vivendas, e, xa que logo, a consecuencia
lóxica de tal situación é que debemos
contratar unha das alarmas anunciadas,
para protexer a nosa seguridade e a
das nosas familias. Non sei se algunha
vez, amigas e amigos lectores, tiveron
a curiosidade de tratar de coñecer o
prezo deses aparellos. Eu si, e máis ou
menos é o seguinte: Arredor de 250€
é o que custa o equipo, entre 50 e
100€ é o que soen cobrar pola insta-
lación, e no que respecta á tarifa men-
sual, as cotas máis baratas que atopei

eran de 33€ ao mes. É dicir, a broma
pode saír en torno aos 700€ o primeiro
ano, o da instalación, e logo sobre
400€ cada ano, todos e cada un dos
anos nos que o cliente decida seguir
coa alarma instalada. En realidade, é
de sentido común pensar que hai unha
inmensidade de persoas que poten-
cialmente prefiran ocupar unha casa
polo morro, no canto de ter unha vi-
venda digna, xa sexa mercada,  xa de
aluguer, para vivir nela?. Vostede, que
ten a amabilidade de achegarse ata
estas páxinas, coñece no seu entorno
habitual a alguén, a unha soa persoa,
que se meta por que si, pola cara, na
casa de alguén?. A resposta a ambas
preguntas é non, con certeza na prác-
tica totalidade dos casos, e como a
condición humana é universal, do mes-
mo xeito que non coñecemos a ninguén
que teña por costume irse a vivir nunha
casa allea, no resto de contextos pasa
o mesmo, porque a maioría dos seres
humanos somos persoas dignas,  que
queremos vivir en paz, traballar e ter
tempo para o lecer e os afectos con
quen queremos e quen nos quere. O
problema real non é a ocupación, o

que é realmente grave é que hai xente
que non ten posibilidades de acceder
a unha vivenda, iso si que é un drama
de verdade, e un síntoma máis do te-
rriblemente cruel que é o liberalismo
económico, o sistema que fai posible
que haxa grupos empresariais que po-
súan centos de vivendas para especular
con elas, á vez que existen familias
que non teñen posibilidades de vivir
nunha casa digna. O estado español
ten a taxa de aluguer social máis baixa
de toda Europa, só un 2% das vivendas
dispoñibles destínanse ao alugueiro
social. Unha porcentaxe realmente ri-
dícula se a comparamos por exemplo
co 17% dos veciños franceses, co 24%
que se dá en Austria ou cos Países
Baixos que reservan case 1/3 do parque
de vivendas para o aluguer das familias
con menos recursos. A pobreza é a
causa de que haxa persoas que se
metan en casas valeiras. Se se quere
eliminar esa consecuencia non queda
outra que atacar directamente á causa
que a provoca, cumprir a constitución
española e non permitir que haxa unha
soa familia que non poida ter un teito
digno baixo o que atopar acubillo. O

bombardeo nos medios de comunica-
ción e propaganda sobre o fenómeno
da ocupación presentado como se fose
unha das pragas do apocalipse, non di
a verdade, pero tampouco é unha ca-
sualidade, pretende,  ao meu xuízo,
crear un estado de opinión non hostil
a unha grande vaga de desafiuzamentos
que se presume acontecerá nos pri-
meiros meses do ano próximo, cando
moitas persoas afectadas polo cata-
clismo económico derivado da COVID
19 non poidan pagar os alugueres e as
súas hipotecas, alén de facilitar o ne-
gocio das empresas de seguridade. A
pobreza non debe de ser causa do
medo de ninguén, o que debe produ-
cirnos terror son os modelos de so-
ciedade que crean as condicións ne-
cesarias para producir o empobrece-
mento de masas de seres humanos. A
familia que non teña un teito, os ocu-
pas, non deben de suscitar o noso pá-
nico. Os que son realmente estarrece-
dores son os ocupas da democracia
que se negan a renovar o consello
xeral do poder xudicial para que os
xuíces sigan sendo “ el ´´único dique
de contención frente a la ofensiva
social comunista y separatista”. Eles,
os que non aceptan a derrota, os que
utilizan o “lawfare” como estratexia
de acción política son un perigo para
a democracia e os que deben facernos
considerar a hipótese de contratar
unha alarma cando o virus da xenreira
e a estupidez que inoculan na sociedade
alcanza a categoría de pandemia.
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SOBRE AS OCUPACIÓNS DE
VIVENDAS E SOBRE OS
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EN PUXEIROS

Ocaciquismo é froito da ignorancia allea,
desa miseria que se envolve na servil

condición de non contradicir, de non ofender,
de non plantar cara, de non discrepar para
poñer en claro, de non esixir limpeza. A
cambio do favor daquel que adquire un certo
grao pervertido de poder. Fomentar ese xeito
de comportamentos indignos, é ser cómplice
dos mesmos. O silencio moitas veces é par-
tícipe de condutas moi dadas ao vilipendio e
maledicencia. Así non se chega nunca á dig-
nidade, esoutra condición de equilibrio onde
habita a equidade, a proporcionalidade e a
xustiza. Máximas de moitos partidos políticos,
que tamén se chaman progresistas, e que
enchen a boca nas palabras pero non practican
e intencionadamente promoven diferencias,
prexuízos, etiquetas e desarranxos que pro-
moven, e fomentan, esas enfermas actitudes
caciquís. E non digamos desde as redes que
se fan chamar “sociais”, onde son capaces
de inventar mundos novos, adaptados a
aqueles farsantes e fraseantes de ton “lapi-
dario”, que resumen supostas emocións en
panfletos, en oracións que eleven o seu ego,
para conforto de tanto badoco miserable, no

medio de tanto “si señor, o que mande”.
Aquilo de ser iguais en dereitos, ben sabemos
que non se cumpre, nin sequera nos deberes.
Non hai que mirar moito nos xornais, todos
os días fan exposicións -entre as mentiras
que contan- das diversas decisións xudiciais
que benefician aos de sempre, poñendo en
dúbida a súa limpísima culpabilidade. Chega
tamén con ver a lei lingüística do Galego,
putrefacta de “equidade” que trata en desi-
gualdade “o español” e “o galego”, e isto
faino diante dos nosos narices: en Galiza. Un
ten rango e carácter obrigatorio e outro de
posible e correcto, un dereito que “se se
quere” apréndese e practícase e non querendo,
pásase del e amén. Así nos vai niso de recu-
perar os modos e palabras, as formas e de-
reitos, as inxustizas de outrora, a reposición
da honra e orgullo de ser. Son servidumes de
paso que se chamaban antes, onde o caci-
quismo imperante saca foto e amosa o seu
poder, mesmo cre que nos ten lavada a me-
moria. Porque tampouco outras forzas, seica
xa o esqueceron, seguen a negarse a aceptar
tamaña inxustiza e desproporción, que é
vergoña de todas e todos nós. 

Dese languidez monótona, de ir afa-
céndose ás advenedizas formas de silencio,
tamén proceden aqueles modos dos vellos
caciques, aínda lembrados, en exercicio al-
gúns deles, dos obrigados illamentos sociais,
das perturbadas ameazas aos discrepantes,
de botar responsabilidades fóra, de culpar a
outros e mirar para outro lado. Son debili-
dades que teñen etiqueta nos que están
baixo dos focos, mentres calan e consenten,
mentres tragan. Converténdose así, como
dixemos, en cómplices. Subestiman os coi-
dados e as tenruras cara á noso, falan e ra-
zoan aquilo que poida proporcionar benefi-
cios ou votos, mais non asumen culpa, non
se miran no espello e cando o fan, non ven
na imaxe o desprezo que se agocha no seu
silencio, na mudez por compromiso. De aí á
estupidez hai un tramo curto de camiño,
anque o peor é que os perigos asexan e ad-
miten novos entreguismos nos que nos per-
demos, espellismos que non dan conta do
moito que perdemos ao deixar de ser recla-
madores do que nos pertence e é noso. Non
debemos pagar esa vasalaxe que nos esixen
e que parte de leis que son inxustas, xa na

redacción, das que aínda non demos conta
de oposición frontal, de non pasar por aí,
por iso que nos abaixa e somete: por non
ser xustas nin equilibradas. 

E aprendida a lección do abuso de re-
cursos, das leis inxustas, ser capaces de
valorar as pequenas cousas, de decrecer
en ambicións e aprender a re-localizarnos,
sen depender da elites económicas que nos
abandonan cando enchen. Estamos ato-
mizados e debemos recuperar a soberanía
dun modo de vida viable e respectuosa,
que valore canto temos para así querernos,
lonxe das privatizacións, da degradación,
dos plásticos e combustibles fósiles, da
ofensa ao clima, lonxe de desafiuzamentos,
de violencias machistas, de explotacións
forzosas, de minas contaminante, de de-
terioro da terra, a auga e o aire. Debemos
recuperar o espazo liberado de leis que
nos someten, na harmonía e normalidade.
Cómpre saber que hai alternativas, xa na
memoria, no modo de vivir ancestral, na
ecoloxía, no respecto, nese vivir e deixar
vivir, que tanto nos negan e que nos fixeron
fracasar ata hoxe.



“Cando no pasado os cretenses querían maldicir
a alguén, rogaban aos deuses que se visen en-
voltos nalgún mal costume” Montaigne, En-

saios. 

Montaigne, nos seus Ensaios, cita a Valerio
Máximo nunha interesante reflexión sobre

a forza dos costumes e as dificultades de cambiar
facilmente as leis. Atribúe aos costumes un
rostro tiránico contra o cal non nos resta liberdade
para alzar os ollos. Eu creo tamén que os costu-
mes e hábitos adquiridos son asumidos como
“natureza” e constitúen un dos males funda-
mentais da política e da administración do
público e, en concreto, no eido do municipal.

Os costumes exercen a súa tiranía e as persoas
aceptan de moi bo grado o seu poder, por iso da
pereza, fastidio ou medo que dá implicarse e
verse sometidas á confrontación co poder, sexa
este cal sexa. Unha das consecuencias máis graves,
ao meu entender, e que repercute de xeito fun-
damental nas eivas democráticas da nosa socie-
dade, é o xeito que temos de tratar o que se
chaman “arcas públicas”, pero que podemos
chamar cartos públicos, bens públicos ou, en fin,
o patrimonio económico común. Para entender
mellor o que queiro dicir, vou utilizar unha com-
paración co que ocorre cando se celebra un es-
pectáculo e contemplamos aos personaxes que
acoden a el: 

A taquilla está aberta e atopamos persoas
que xa teñen nas mans as súas entradas. Mostran
caras de sono e cansazo por ter pasado horas e
horas á cola; sen embargo, non disimulan a súa
satisfacción pola merecida recompensa. 

Moi atrás na cola agardan outras persoas. A
súa cara é de resignación e certa angustia; a pri-
meira, pois recoñecen que o espectáculo vale a
pena e entenden a afluencia; a segunda, pois
temen que cando cheguen adiante xa non queden
entradas para elas. 

Fóra da cola hai grupos que charlan, rin,
fuman e se distraen despreocupadas, pois teñen
unha persoa na cola para adquirir as súas entradas.

Se observamos ben non se nos escapará que,
cando a persoa que estivo na cola se achega ao
seu grupo, esta reparte con certa vergoña e inco-
modidade, pois sabe moi ben que nese momento
está a ser observada por moita xente que aínda
garda cola.

Cada certo tempo vai chegando tamén xente
que sen facer cola e, sen decatarse do que teñen a
redor, entran pola porta ensinando a súa invita-
ción.

A certa distancia, e de xeito que hai que fi-
xarse moi ben, hai persoas con entradas nas
mans que agardan a que as taquillas pechen.
Non saben moito do espectáculo nin lles importa,
só que atrae moita xente e, polo tanto, moitos
cartos. 

Por último, se nos esquecemos das persoas e
do bullicio, podemos observar a persoas sentadas
no chan, aos marcos da entrada principal, ofre-
cendo as súas mans, nas que de cando en vez cae
algunha moeda. Tampouco lles importa este ou
outros espectáculos; nin sequera saben deles e,
se algo sabían antes, xa non teñen esperanzas de
poder gozalos dalgunha maneira.

Pois ben, no uso das arcas publicas sucede o
mesmo: 

Hai persoas que, ben a título particular ou
coma familia; ben como empresas ou autónomas;
ben como organizacións, asociacións ou clubs;
ben como entidades de calquera tipo; acceden
aos cartos públicos, a través de axudas, de becas,
de contratos, de postos de traballo ou de subven-
cións, e o seu comportamento semella o que mi-
ramos na cola do espectáculo: 

Algunhas esfórzanse, traballan, estudian,
compiten ou acceden a un dereito en forma de
axuda, en condicións de igualdade. Algunhas o
conseguen e outras non pero, en todo caso,
aceptan unhas regras de xogo que pensan que
son, ou queren que sexan, iguais para todas as
persoas. 

Outras, cren que por “natureza”, por amizade,
por méritos que se outorgan a se mesmas, ou por
pertencer a un “club exclusivo e excluínte”, eses
cartos non van estar mellor gastadas que nelas.

Tamén están as que, sen implicarse case no
público cando se trata de aportar cartos, sen em-
bargo non desaproveitan unha oportunidade para
o enriquecemento e o proveito privado usando
deles.

Por último, están as que quedan fóra e só lles
queda vivir aos marxes da sociedade, da “nor-
malidade”, pois ao final non hai espazo para
todas as persoas cando os escenarios fixan uns
límites estreitos. As causas da súa situación son
diversas, pero todas teñen en común o esquece-
mento de quen ten a responsabilidade da xestión
do público. 

A imaxe dá para máis e para máis personaxes;
non pretendo ser exhaustivo senón resaltar o que
todos os días e todos e todas miramos sen que se
vaian poñendo remedio dunha vez e deixemos de
aceptalo como un mal menor do sistema, e non
como parte do sistema mesmo.

Somos responsables todos e todas, por aceptar
as “trampas” dende moi abaixo e non atrevernos
a denunciar as que se fan continuamente arriba.
Pero é necesario dicir e poñer en evidencia as re-
alidades. Sei que isto molesta pois, por desgraza,
a quen ten o poder político, dóenlle máis as pa-
labras que as realidades que esas amosan. Eu
doulle a idea de que cambien as realidades e po-
derán baleirar de contido a quen as poñen de
manifesto.

As trampas e as persoas “listas” das colas
son posibles porque quen organiza o espectáculo
o permite e é responsable de a quen pon na
taquilla; é responsable de a quen pon a vixiar a
entrada; ten a responsabilidade de a quen permite
entrar e a quen deixa fóra; en fin, ten a respon-
sabilidade de facer un espectáculo para todas e
todos ou só para un grupo limitado. E, moi fun-

damentalmente, ten a responsabilidade sobre a
existencia ou non de: 

O clientelismo, o favoritismo, os atallos, a
falta de transparencia e participación, o dedo
fronte ao mérito ou a libre concorrencia; as
trampas fronte á aceptación de regras de xogo
aceptadas por toda a comunidade; o tratamento
do público como unha oportunidade de negocio e
non un ben común; e de non favorecer un “medio
ambiente” que faga asfixiante o crecemento e a
reprodución das “malas prácticas”, dos “vicios
no uso do público”. 

Os bens públicos non son de ninguén en par-
ticular, por iso son un ben común, por iso son un
ben que pode ser de todos e todas. Os cartos pú-
blicos son cedidos polos contribuíntes coa condición
de que o resto faga o mesmo e que o beneficio
non sexa de ninguén en particular, senón de toda
a comunidade. 

Un Estado de Dereito ten a contrapartida dos
Deberes e tamén á inversa, por iso aceptamos a
renunciar a unha parte do noso soldo para que
teñamos estradas, colexios, sanidade, recollan o
noso lixo ou limpen as rúas. Facémolo como un
acordo entre toda a cidadanía polo cal todos e
todas facemos o mesmo e todas e todos nos be-
neficiamos por igual do público. Así que ningún
goberno pode dispor do público sen dar conta;
ninguén ten dereito a un beneficio se non o
precisa e termos de igualdade cos demais e sendo
esta necesidade xustificada; ninguén é mellor ou
pode ser declarada mellor sen igualdade de opor-
tunidades, son competencia leal, sen publicidade
e sen transparencia. 

En Política, ademais de cambiar as condicións
económicas e sociais, é necesario falar con ho-
nestidade e valentía, amosando as realidades e
facelo con vistas ao ben común; sen ese falar
libre e franco, que os gregos denominaban coa
palabra Parresía, non hai Democracia; o que hai é
unha aparencia por debaixo da cal seguen os
usos e costumes que se impoñen coma leis. As
leis son moi difíciles de cambiar, pero non é im-
posible. Fai falta vontade e Parresía.
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Co gaio da Semana Europea da Mobilidade
adicada a unha mobilidade sen emisións,

as ecoloxistas en acción estrenamos catro
documentais sobre a mobilidade verde nas-
cidades das Rías Baixas: Pontevedra, Vila-
garcía, Cangas e Vigo.

Os documentais que realizamos no verán
consisten nunha entrevista a un represen-
tante do correspondente goberno municipal
e a colectivos do concello relacionados coa
mobilidade sen fumes ou a accesibilidade.
Aparecen así o Fernando Lores alcalde de
Pontevedra, Paola María, concelleira de ur-
banismo de Vilagarcía e Xose Manuel Pazos,
alcalde de Cangas (o alcalde de Vigo mudou
de opinión a última hora e rexeitou partici-
par). Participa tamén en varios dos docu-
mentais a técnica de accesibilidade de CO-
GAMI, así como persoas asociadas aos co-
lectivos ciclistas ou de movementos cida-
dáns.

Apostamos por potenciar a mobilidade
activa e o transporte público, ademais de

implantar zonas de cero emisións para con-
seguir cidades sen emisións. O apoio ao
transporte público, dentro e fóra das cidades,
é imprescindible para evitar o colapso das
cidades, a contaminación e loitar contra o
cambio climático. Reclamamos tamén ás
administracións locais que realicen unha
campaña de concienciación sobre a seguri-
dade do transporte púnlico. A pesar de que
non se atoparon brotes de contagios de CO-
VID–19 relacionados con metros, buses,
trens ou tranvías, estes medios considéranse
lugares pouco seguros. As mensaxes sen
fundamento científico lanzados por autori-
dades e medios de comunicación indicando
ao transporte público como un medio pouco
seguro fixeron estragos. A suma de todo
resultou nunha diminución xeneralizada de
persoas que utilizan o transporte público e
un repunte do uso do coche. Se a tendencia
continúa, é moi probable que vexamos atas-
cos moito máis intensos e un aumento xe-
neralizado da contaminación, con terribles

consecuencias para a calidade do vida e a
saúde pública. É tamén alarmante a situación
do tren. A día de hoxe, Renfe non volveu a
poñer en marcha todos os seus servizos.
Nin sequera liñas con obrigación de servizo
público recuperaron a súa frecuencia, o que
caia máis aínda o número de persoas que
utilizan os trens e que unha longa lista de
cidades e pobos visen aínda máis mermadas
as súas conexións. Unha política que vai en
dirección contraria á transición ecolóxica.

A fórmula que propoñemos é sinxela:
pés + pedais + transporte público + Zonas
de Baixas Emisións e, se é posible, zonas de
cero emisións, de modo que os poucos
coches que circulen sexan coches pouco
contaminantes ou, aínda mellor, cero emi-
sións. Neste sentido destacamos a aposta
de Pontevedra por unha cidade peonil libre
de ruídos e fumes, unha cidade amable para
a convivencia, unha cidade para todas. Pon-
tevedra acadou confinar o coche e recuperar
os espazos públicos para a cidadanía. Con

esta medida non só evita que aumente a
contaminación e as emisións de gases de
efecto invernadoiro, senón que ademais
acadou un aire saudable.

Esta proposta de restrinxir a entrada de
coches ás cidades e unha repartición do es-
pazo público máis favorable para viandantes,
ciclistas e transporte público está apoiada
por máis dun 80% da poboación española,
segundo unha enquisa realizada por YouGov.
Tamén máis de 40 organizacións da socie-
dade civil reclamaron nos últimos meses
este tipo de cambios para as cidades.

Reclamamos aos concellos que faciliten
que a explosión ciclista que se produciu ao
finalizar o confinamento se poida materia-
lizar nun aumento da mobilidade ciclista.
Aprecianse esforzos neste sentido en Vila-
garcía coa recente creación de carris bici,
ciclocarris ou sendas verdes. Esforzos que
aplaudimos e que agardamos que teñan
continuidade para que as cidades ciclabes
sexan unha realidade.

CRISTÓBAL LÓPEZ PAZO 
Cordinador de Ecoloxistas en Acción Rías Baixas [A Cidade que Queremos] PONTEVEDRA
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CAFETERÍA
DA AVV ‘A  NOSA

TERRA DE 
PEREIRAS’ - MOS
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ARTESANÍA
DO CAMIÑO
A CARÒN DO
PAZO DE MOS

Se alguén che pregunta cal é a túa
profesión, que lle contestarías?

É complicado, verás, do que máis vivo
é da escultura e da cantería, ou sexa
que son escultor e son canteiro. En boa
parte vivo da arte.

Cando comezou a túa vocación, e
cando convertiches esa vocación na
túa profesión?

Desde que deixei de estudar, xa non

me lembro pero fixen 3º de BUP 3
veces e mandeino ao carallo. Dende
sempre tiven vocación e habilidades
para arte, debuxo e pinto dende peque-
rrecho.

O talento para a creación artística é
innato ou pode aprenderse?

Eu creo que unha mestura de ambas
posicións.

Ao longo da Historia da Filosofía hai

dúas tendencias que coexisten en re-
lación coa finalidade da arte, hai quen
considera que a arte debe ter unha fi-
nalidade meramente estética e hai
quen considera que a arte non pode
descontextualizarse do seu momento
social e político e debe polo tanto, re-
flectir o que pasa ao seu arredor. Ti
que opinas?

Por dicilo en poucas palabras, eu creo
que a arte debe transmitir. Calquera
tipo de tendencia artística ten que trans-
mitir. É máis, considero que hai obras
de arte feitas por xente que as realizou
de casualidade, sen seren artistas, con-
verten cousas en arte.

Nunha ocasión entrevistei a un escultor
moi interesante, que entende que se
unha creación súa é observada por 10
persoas, quen aportan 10 miradas dis-
tintas para el é un éxito. Eu, ao con-
trario, penso que se o artista non é
quen de transmitir aquilo que pretende
transmitir fracasa. Ti que opinas?

, Ás veces a arte é casual e libre, libre
incluso de nós mesmos, tanto de quen
a fai como de quen a interpreta. 

“A ESCOLA DE CANTERÍA DA DEPUTACIÓN FAI
COMPETENCIA DESLEAL AOS QUE TRABALLAMOS
NESTE OFICIO. FÍXOA CANDO NA DEP GOBERNABA O PP,
E POR DESGRAZA SEGUE A FACELA NA ACTUALIDADE”
Marcos, é un artista de Mos que posúe unha sensibilidade especial para crear
obras que penetren ata o máis profundo e íntimo da alma do espectador. El
practica múltiples disciplinas artísticas, aínda que se cadra é a escultura en
pedra a súa principal especialidade. Marcos Láiase de como está artellado o
traballo da escola de cantería da DEP, pois, ao seu xuízo supón unha
competencia desleal para as persoas que se dedican a este oficio, xa que os
concellos, o cliente potencial máis importante para un escultor, reciben as
súas pezas de balde, doadas pola escola de canteiros.Conversamos con el
sobre este asunto e sobre a súa concepción teórica da finalidade da arte en
xeral. Velaí vai o que deu de si a nosa charla

marcos EscudEro. arTisTa dE mos



Pero, se ti realizas unha escultura que
pretende transmitir por exemplo, un
momento de angueira existencial e eu
observador interpreto que reflicte a
alegría da primavera, para min ti non
conseguiches o teu obxectivo.

Ou non falamos o mesmo idioma, é
que estamos a falar de linguaxes dife-
rentes. A arte é unha linguaxe, é unha
maneira de expresar. Moitas veces a
linguaxe da palabra non atopa a maneira
de expresar o que realmente queres
dicir. 
A escultura que tes na estrada de Mos
a Redondela, no cemiterio de Mos,
trata de reflectir, corríxeme se me equi-
voco, a dor das persoas represaliadas
pola ditadura e o sentimento de solida-
riedade e de agradecemento dos seus
descendentes por teren loitado pola de-
mocracia.
Esa escultura si é unha homenaxe aos
represaliados pero, se te fixas, hai unha
figura humana que está a ler un libro,
outros libros están pousados, e outros
metidos nun burato. Eses libros repre-
sentan, teñen gravado no seu lombo
cada unha das persoas asasinadas. Esas
figura de muller representa á sociedade,
e sae do burato para recuperar a memoria
deses asasinatos.

Se un paseante interpretase que a
muller tirou os libros ao burato porque
ler é unha merda, a ti pareceríache a
súa liberdade de interpretación co-
rrecta?

A min non mo parecería, pero non po-
dería facerlle nada. 

Unha das túas múltiples expresións
artísticas é coa pedra. Como comeza-
ches a traballar coa pedra?

De casualidade. Eu xa facía escultura
con outros materiais. Un día atopeime
co canteiro e púxenme a falar con el.
Pregunteille como era a técnica. Este
home era o Pichín, de Xinzo de Limia,
e díxome “ti non estás de vacacións?
Pois vente para a miña casa”. E alá
fun. Aprendeume as primeiras nocións,
logo xa se sabe que na Louriña canteiros
e pedra hai á esgalla.
“A escultura xa estaba dentro da pedra.
Eu, unicamente, tiven que eliminar o
mármore que lle sobraba”, Miguel Án-
gel.

Todas as figuras existen, simplemente
hai que quitarlles a pedra que sobra?

Iso é un dito popular que se aplica
tanto á pedra como á madeira. Tamén
hai o conto do mestre que deixa o
aprendiz no taller e di: Olla, aí tes a
pedra, dentro hai un santo. Cando veña
de volta tes que ter o santo sacado.
Cando volveu atopou a pedra esfarelada,
díxolle o aprendiz “eu piquei, piquei
pero o santo non saíu”.

Como dicías antes, na Louriña hai
moitos canteiros. Hai unha escola de

canteiros, non si?
Escola de canteiros hai en Poio. A
Escola de Cantería naceu en 1979. O
Ministerio de Cultura creouna no mos-
teiro de Poio para recuperar un oficio
que estaba perdido. Ou iso é o que eles
din. En 1982 pasou a depender da De-
putación de Pontevedra.

Estaba perdido, realmente?
Realmente estábase perdendo, non es-
taba xa perdido, e estábase mesturando
coa albanelaría.

Que requisitos non necesarios para
ingresar na Escola de Cantería?

Supoño que non hai requisitos previos
á matrícula. Quen queira vai alí para
aprender. Aos 3 anos danlle o título de
canteiro, e aos 5 anos o título de mestre
canteiro. Pero ese título non está ho-
mologado, penso que a nivel profesional
non vale para nada. Pola miña expe-
riencia, ao atoparme con rapaces que
saen de alí, é que levan un chasco no
mundo laboral, sobre todo polo ritmo
de traballo. Habería que reorientar esas
prácticas que lles dan.

Cal é a túa valoración do funciona-

mento da Escola de canteiros de Pon-
tevedra co cambio de goberno na De-
putación?

Descoñezo internamente o funciona-
mento, pero a Escola funciona bastante
ben. De feito si que saíron moitos es-
cultores e canteiros que hoxe en día
son recoñecidos e están a gañar ben a
súa vida. Pero, tamén é certo que a Es-
cola empezou cunha infraestrutura moi
pequena, logo trasladouse a unha nave
máis preparada, con máquinas, e co
devir dos tempos foi baixando o número
de alumnos. Non ten nada que ver con
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MOS

O BNG de Mos quere expresar, a
traveś deste comunicado, o seu total
apoio a ́equipa directiva do IES de Mos
que veń de presentar a suá dimisioń,
asi ́ como a todo o persoal docente e
non docente (de administracioń, limpeza,
conserxes, bedeis, etc.). Do mesmo
modo, o Consello Local quere reiterar
a suá inquebrantable aposta pola edu-
cacioń pub́lica.

Levamos denunciando, dende hai varias
semanas a improvisacioń e o abandono de
funciońs por parte da Xunta de Galiza e
da Conselleriá de Educacioń. Dende o go-

berno galego pretenderon facer recaer
sobre os centros educativos e o profesorado
non so ́a responsabilidade de educar, senoń
tameń a de garantir a suá seguridade e a
suá saud́e. Todo isto, sen recibir nin o
maís mińimo apoio dende as admi-
nistraciońs, nin a traveś dun reforzo de
persoal nin en forma de recursos materiais.
O nivel de improvisacioń e ́ tal, que en
apenas tres semanas a Xunta modificou as
condiciońs do inicio escolar ata en tres
ocasiońs. Por mor desta falta de
planificacioń, foi preciso atrasar o inicio
do curso nos centros de secundaria unha
semana.

bnG e PsoE de mos fanse eco das
reclamacións do profesorado

MOS

O inicio do curso escolar esta ́a ser
convulso pola situacioń da COVID, as
administraciońs tenẽn unha responsabi-
lidade non so ́coa saud́e pub́lica se non
que tameń coa educacioń. A volta a clase
debe ser segura e funcional para garantir
a saud́e do alumnado e o profesorado e
o dereito a educacioń. Así o veñen
dicindo o BNG de Mos que piden ao
goberno municipal que tome a seguintes
medidas para que o inicio de curso sexa

o mellor posible, se ben e ́ certo que
moitas medidas non corresponden ao
concello ao non ter competencias directas
en educacioń si que pode trasladarllas á
Conselleriá e premer para que se adop-
ten:

- Elaborar por parte do concello un
listado de locais e edificios pub́licos
para ponẽr a disposicioń dos centros de
ensino e a Conselleriá de Educacioń
para que se asi ́o consideran empregalos
para a actividade escolar.

Piden medidas seguras para o inicio do
curso escolar no concello

quen gobernase antes ou agora, pero
pasou duns 100 alumnos a 6. Ten
máis persoal, entre xestores, profe-
sores, e directores, que alumnos for-
mándose. Non sei cal é o motivo.

Será que non ten saía profesional?
Falabámolo antes, o alumno recibe
unha formación pero cando chega á
vida real atópase outra cousa: hai
que traballar 10 horas, éche o que
hai, e cun ritmo de produción. É
triste dicilo pero é así.

Poderase reverter esta situación?
Pois non o sei. Cando hai anos había
alumnos eu recibía currículums de
alumnos, de 6 ou 7 que me pedían
traballo. Eu sempre lles contestaba o
mesmo: se a Escola de Cantería está
a sacarnos traballo a nós, nós mala-
mente podemos subsistir e menos
dar traballo.

Explícame iso, como vos saca o tra-
ballo?

Nos tempos de Louzán chegou a ela-
borar pezas, esculturas, cruceiros,
fontes..., que ían a concellos amigos
do mesmo partido. Polo tanto, non
contrataban canteiros. O noso potencial
cliente de obra pública son os conce-
llos, así que os alumnos en prácticas
sáenlles máis baratos. Digamos que
é unha competencia desleal para os
canteiros.

Segue ese problema na actualida-
de?

Vouche pór dous exemplos. As leiteiras
de Mos: Cando estaba o bipartito,

comentáronme que querían facer esta
homenaxe ás leiteiras. De alí a uns
anos as leiteiras apareceron en Mos
como favor da Escola a Nidia. A
Virxe do Carme de Cesantes: a co-
misión de festas púxose en contacto
comigo, encargoume o orzamento
segundo as características que me
pedían e para o sitio que pedían. De
alí a un ano, Louzán mándalle unha
Virxe do Carme en nada parecida ao
que querían, nin sequera o sitio. Por
certo, é horrorosa. En Vigo, a nécora
e o Cristo para A Guía, tamén encargos
da Escola. Pídolles aos gobernantes
actuais que non fagan o mesmo que
se facía. Pídolles tamén que escoiten
a asociación de alumnos que reclaman
a homologación.

O concello de Mos é cliente teu?
O actual goberno non, he he. Mira,
cheguei a ir ao Concello de Crecente
a substituír os escudos franquistas
polos legais da actualidade. Pois
cando lle dixen ao alcalde que eu
non era de Nidia senón do meu pai e
da miña nai, dixo el:” pero a quen
me mandan!” Deixou de gustarlle o
meu traballo.

E por que sendo ti de Mos, o concello
no che fai ningún encargo?

Supoño que terán unha concepción
estética da creación artística, distinta
á que eu teño.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha
Moitas grazas Marcos.
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O Concello do Porriño trasladou ao Go-
berno Central a petición de que o tramo da
estrada Nacional 120, entre Cans e a rotonda
do Confurco sexa cedido á administración
municipal. A alcaldesa Eva García e o con-
celleiro de Infraestruturas, Pedro Pereira
expuxeron a petición a Maica Larriba, sub-
delegada do Goberno Central e a Pablo
Alonso, representante da Demarcación de
Estradas do Estado dependente do Ministerio
de Fomento.

Os interlocutores da administración
central amosaron “unha disposición favorable
á cesión, aínda que condicionada a sexa
respaldada por un acordo plenario da cor-
poración municipal porriñesa”, explicou
despois da reunión a alcaldesa. “Pola nosa

banda tamén condicionamos a cesión a que
sexa dotada dunha partida orzamentaria por
parte do Ministerio de Fomento para acometer
a urbanización dese tramo”, engadiu Eva
García. 

No encontro celebrado hoxe na Subde-
legación do Goberno en Pontevedra, abor-
dáronse outros asuntos entre os que cabe
subliñar a petición do Concello do Porriño
para que Fomento arranxe a xunta de dila-
tación dun viaduto na Risca que sobrevoa
por riba da Autovía A-55 e que constitúe un
perigo para os vehículos que transitan por
esa ponte.  Por último, a delegación porriñesa
reiterou unha proposta para que o Ministerio
de Fomento e “Audasa” contemplen un ac-
ceso á autoestrada AP-9 en Torneiros que
xa fixera o Concello do Porriño hai anos. 

a alcaldesa e a concelleira de Educación
de Porriño comprobaron os protocolos

fomento disposto a ceder ao concello o
tramo da n-120 entre cans e o confurco

PORRIÑO

A alcaldesa do Porriño, Eva García
de la Torre, acompañada da concelleira
de Educación, Lourdes Moure acudiron
ao CEIP “Antonio Palacios” para com-
probar in situ o desenvolvemento dos
protocolos anti-covid no primeiro día
de volta ás clases. 

Andrés Vieitez, director do colexio
e outros membros do claustro de pro-
fesores explicaron á comitiva municipal
como fixeron o reparto e distribución
de espazos seguros para as diversas
actividades docentes, tempos de lecer
e servizos de Plan Madruga e comedor
escolar. O CEIP Antonio Palacios ten
preto de 400 alumnos. Xunto co CEIP
“Fernández López”, tamén con 400

alumnos, son os dous colexios con
máis matrículas do Porriño. 

A vindeira semana, será a quenda
dos estudantes de ESO, FP e Bacha-
relato que, aproxidamente son outros
1.500 máis.  Tanto no CEIP “Antonio
Palacios” coma nos restantes centros
docentes de Educación Infantil, Pri-
maria e Especial do Porriño, realizouse
hoxe polos axentes da Policía Local e
continuará nestes primeiros días do
curso, un control para verificar que o
acceso ás instalacións sexa conforme
aos protocolos establecidos e se faga
coas debidas garantías de seguridade
e de xeito ordenado. Tamén se efectuará
a mesma vixilancia na saída dos es-
colares.



O ano próximo toca celebrar a IV
gala de entrega de premios A Nova
Peneira, que como sempre faremos no
Porriño. Supoño que, como nas ante-
riores, contaremos coa túa compañía
para inaugurala?

Por suposto que si, e como xa che
dixen máis veces, o voso empeño en
tirar para adiante cun xornal indepen-
dente e plural, cun acento especial na
defensa da identidade e da cultura de
Galicia, é encomiable. É para min un
orgullo que sempre escollades a O Po-
rriño como sede das vosas galas, e será
un pracer, inaugurala.

As circunstancias sanitarias excepcio-
nais fan que este sexa un ano durísimo.
Como o estades a vivir no Porriño?

Con moita inquietude polas consecuen-
cias sanitarias e socio económicas, con
enorme dor pola inmensidade de mortes
que causa esta pandemia e con profunda
solidariedade por todas as vítimas, as
súas familias e en xeral por todas as
persoas ás que estas circunstancias lles

provocou dor e sufrimento. As conse-
cuencias económicas teñen moi mala
pinta, nós, no noso concello no que ao
desemprego se refire estamos resistindo
razoablemente ben, pero o último tri-
mestre do ano tenme moi preocupada.
Veremos como se desenvolven os acon-
tecementos.

Despois das primeiras semanas da
desescalada, que semellaban tranquilas
pronto comezaron a espallarse os
brotes con moita virulencia. Un dos
primeiros na nosa área de influencia
foi en Porriño. Que sabemos das per-
soas afectadas?

Afortunadamente está controlado. Foi
nun núcleo familiar e as persoas afec-
tadas pasaron a enfermidade sen maiores
consecuencias. Sabemos que nalgunha
empresa houbo algún afectado, pero
en Porriño, de momento, a situación
vai ben.

Estás contenta en xeral do grao de ci-
vismo da poboación porriñesa?

Si, en xeral si. Só abonda con dar un

paseo por calquera dos nosos barrios
para constatar como a inmensa maioría
da veciñanza cumpre coas instrucións
de seguridade das autoridades sanita-
rias.

Porén, eu lembro un control de segu-
ridade que fixo a policía local a finais
de xullo e creo que multaron arredor
de 100 persoas por non levar a mas-
cara?

Xa, ás veces por desgraza estas cousas
son necesarias para que as persoas nos
concienciemos da necesidade de pro-
texernos nós, para protexer a todos. Eu
mesma, en ocasións esquezo poñela,
pero non queda outra que afacerse. É
como o cinto de seguridade, impres-
cindible para salvar vidas

Nalgún concello dinme que están moi
preocupados porque o número de fa-
milias que requiren da asistencia social
para atender ás súas necesidades máis
básicas aumenta a pasos axigantados.
No teu concello?

Nós fixemos unha modificación orza-

mentaria de partidas para aspectos non
imprescindibles para a vida, para po-
dermos aumentar a dotación destinada
á emerxencia social. Nós atendiamos,
antes da pandemia a 160 familias que
acudían ao banco de alimentos, e agora

“NON PODE HABER NORMALIDADE NAS RELACIÓNS CO
PP CANDO AO QUE SE DEDICAN ELES CONTINUAMENTE
É A TENTAR METERME NO CÁRCERE”

Eva dE La TorrE. aLcaLdEsa dE o Porriño
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mesmo atendemos a arredor de 500.
Que barbaridade¡¡

A verdade é que si. E levámolo razoa-
blemente ben porque o concelleiro de
servizos sociais David Bargiela, fai un
traballo de enorme calidade conseguindo
doazóns de alimentos de moitas em-
presas.

Que che pasou no estado de alarma
cos veciños de Mos, non lles querías
deixar comprar no Porriño?

Eu creo que a Nidia o que lle pasou é
que estaba cabreada comigo polas ale-
gacións que fixemos contra a cidade
deportiva, pero é que tivemos que
facelas para defender os intereses de O
Porriño porque temos razón. Pero a ela
pareceulle fatal e declaroume “inimiga
hostil”. O día dos feitos era festivo en
Vigo, o día 28 de marzo, e a subdele-
gación do goberno decidiu reforzar a
seguridade coa BRILAT e a garda civil
que eran os que tiñan o mando, e quen
ao parar aos automóbiles dirixían aos
ocupantes ao supermercado máis pró-
ximo ao seus domicilios. No estado de
alarma, a seguridade non entra nas
competencias dun concello.

Que tal as relacións co teu socio de
goberno, o BNG, e que tal as tes con
Eu Son e o PP?

No que respecta ao noso socio estou
encantada, con ela e con el tamén. É
un luxo ter un concelleiro coa solvencia
o rigor e a dedicación de Pedro Pereira.
En canto a Esquerda unida moito criticar
pero facer moi pouco. Non é compresible
que despois dun ano de votar a investi-
dura, pidan a miña dimisión, chamán-
dome ilexítima. E dende logo e moi
doloroso que un partido de esquerdas,
o que se lle supón unha empatía especial
ante situacións de inxustiza, sinale na
nota na que piden a miña dimisión,
que as miñas continuas faltas de asis-
tencia no lles interesa o por que, sabendo
como sabían que estaba de baixa por
enfermidade, e non leve precisamente.
A falta dun proxecto viable, transversal
e inclusivo para Porriño por parte de
EU Son reflíctese nesa forma de actuar,
espallando de forma incontrolada culpas
para todos os que non lle bailan a auga.

Xa tes bo rollo con Alejandro?
Eu non podo ter “bo rollo” cunha
persoa cuxo obxectivo político é a des-

trución do adversario político. Como
sexa. Non hai máis proxecto. 
Como exemplo: o feito de que perma-
nentemente, sen importarlle a quen
perxudica, si ao Concello ou a empre-
sarios, que noutros tempos lles apoiaron,
e que necesitan que se lles aboen o
cartos que o Concello lles debe. Da
igual. Se iso serve para pór en dubida a
honestidade de que lles fala: vale. Se
iso debilita ao goberno: válelles. Si iso
fai que Eu Son compre seu discurso e
retire o apoio ao Goberno: válelles.
A gobernanza, a inquedanza polos pro-
blemas da veciñanza non ten impor-
tancia. O que importa e o asalto ao
poder como sexa. 

Entón as relacións co PP seguen es-
tando tensas?

As relacións con PP serán tensas se o
seu proxecto e de destrución e non
construtivo. Sirva este incidente coma
exemplo: Como acordo de goberno co
BNG, decidimos delegar a competencia
en materia de compravenda de inmóbeis,
permuta, etc., no pleno, co fin de que
este tivera coñecemento dende o pri-
meiro minuto sobre o expediente, o

non esperara a ver os Decretos de Al-
caldía. Así levamos a pleno un expe-
diente para a venda dunha parcela e o
PP votou en contra por non ter a infor-
mación de cal era a empresa á que se
lle ía adxudicar. Isto e un exemplo
claro do tipo de oposición que fan.
Oposición que dende logo ninguén en-
tende e menos comparte.
Non pode haber normalidade cando o
PP exclusivamente dedícase a intentar
meterme no cárcere, sen ningún tipo
de razón, que quede claro. Eu teño
pendente máis de 17 denuncias reali-
zadas polo PP contra a miña persoa.
Dende o 2015 o obxectivo do PP é
destruírme e non politicamente.

E logo?
Destruír ao adversario político, como
sexa, levando ao Xulgado calquera ac-
tuación desta alcaldesa é un xeito de
facer imposible a vida política. Instala
hostilidade nalgúns dos seus seguidores
e ás veces o ambiente e irrespirable.

Hai facturas duplicadas?
Non, claro que non, rotundamente non.
O que pasa é que nós a factura que se
refira a un servizo do que non temos
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constancia absoluta de que se executara,
non a podemos pagar. Neses casos de-
volvémola e en ocasións algunha em-
presas vólvea presentar,  por iso pode
aparecer dúas veces. Esa conclusión
tirámola dunha auditoría de intervención
que determinou con claridade que de
duplicidade de facturas non hai abso-
lutamente nada. E todo ese veleno que
de maneira sistemática vai inserindo o
PP na sociedade crea o caldo de cultivo
para que a xente que non ten filtros
poida facer cousas espantosa.

E os insultos e agresións verbais que
sufriches no primeiro mandato conti-
núan?

Si, si continúan. Ao inicio deste mandato
cando tomamos posesión Manuel Ca-
rrera, Pedro Pereira e os concelleiros
de Esquerda Unida, é dicir, os que vo-
taron a favor de investirme como al-
caldesa recibiron insultos gravísimos e
tivemos que soportar unha agresividade
en grao superlativo. E eu mesmo sufrín
un intento de agresión física contra a
miña persoa. E non che quero dicir
como están as redes sociais, cunha vi-
rulencia enorme, inspirada por quen

asesora a Alejandro de que siga por
ese camiño.

Quen asesora a Alejandro?
Non o sei, cada un que saque as súas
conclusións. A min chegaron a cha-
marme " rata de dúas patas” e ese é un
só dos moitos insultos recibidos e o PP
sábeo e nunca fixo nada por cortalo.
Teño un dosier enorme dos insultos e
descualificacións que me dedicou unha
persoa próxima ao PP, e que ostentou
un cargo neste concello, dese modo
non é posible ter unha relación normal

Estás arrepentida de terlle chamado
“cabrón” ao líder do PP?

Si, estou arrepentida. Non teño xustifi-
cación, tiven que morderme a lingua a
pesares da continua provocación do
líder da oposición no pleno, que era o
que buscaba, que eu saltara. E tivo
todo o éxito. Debín votalo do pleno e
non darlle a vantaxe de por o acento
no meu insulto sen que ninguén lle
afeara o seu.

Ben supoño, que alguén si que che
defendería?

Ademais dos meus amigos, e a xente
que quero e que me quere, só Manuela

Carmena, a ex alcaldesa
de Madrid, á que eu estou
enormemente agradecida
pola súa valentía.
Fálanos do Son da Can-
teira e do Festival de
Cans?
Con todas as precaucións
do mundo fixemos o Son
da Canteira, que resultou
un auténtico éxito. Saíu
todo moi ben e estivo todo
moi controlado. En canto
a Cans fixemos moitísimo

fincapé nos protocolos de control de
acceso, de seguridade e de actuación
en xeral para que non haxa ningún
problema. Eu creo que está ben deseñado
e salvo que haxa un empeoramento
das restricións eu creo que se vai
celebrar, e agardo que saia todo ben.

Que pasou co aparcadoiro de camións
fronte ao restaurante Castro?

Hai unha ordenanza municipal feita
por Nelson Santos, na que prohiben
aparcar alí. E a nós non nos queda
máis remedio que aplicala. Se fixeramos
a vista gorda estariamos prevaricando

Que actuacións fixo o teu goberno
para mellorar Torneiros?

Moitas: Remodelamos parques, recu-
peramos terreos para o lecer da veci-
ñanza. Na fase I solucionamos un grave
problema de afundimento e filtracións.
Temos un proxecto para facer un apar-
camento en batería cerca da garda civil.
Imos arranxar a cultural que está no
parque do lindano, imos arranxar as
pistas deportivas, e nos antigos vestiarios
que están derruídos e constitúen un
foco de marxinalidade imos facer unha
pista de skate. Estamos tratando de
chegar a un acordo para retirar as torres
de alta tensión, e temos a intención de
trasladar alí servizos municipais.

Cando se produza o histórico derbi
Atios Pontellas en 3º división, con
quen vai ir a alcaldesa?

Eu vou con Porriño.
Pero o Porriño industrial non está en
3º?

Ha ha ha ha. Non digo co Porriño In-
dustrial, eu vou con Porriño. Non vou
moito ao fútbol, pero algo tan importante
para Porriño como que dous equipos
do noso pobo disputen un derbi en 3º

división, procurarei non perdermo.
Vaia decepción o resultado das auto-
nómicas?

Con todo o cariño para Gonzalo Caba-
llero, víase vir. O PSdG durante a pan-
demia estivo desaparecido e deixámoslle
todo o espazo a Feijoo, que ten unha
habilidade enorme en quedar ben sen
facer nada. O presidente é especialista
en lavar as mans, o problema sempre é
para o goberno central ou para os con-
cellos. O seu é escorrer o vulto

Ídevos cargar a Gonzalo Caballero,
ou vai ter outra oportunidade?

Eu creo que o PSdG debe apostar por
un proxecto e darlle continuidade. Non
podemos estar queimando xente conti-
nuamente porque o bloque cómenos.
Agora ben, Gonzalo debera rodearse
dun equipo que lle asesore para ter
unha presenza moito máis intensa. E
un proxecto e un discurso que conecte
coa cidadanía. Hai que ir ao concreto.
Que está a pasar na educación, que
está a pasar na sanidade, en que gastou
a Xunta os cartos que lle deu o Goberno,
cantos sanitarios mais temos, hasta
cando vamos a ter que aguantar a tele-
medicina. Canto vamos a soportar os
recortes en servicios esenciais, nunha
educación de calidade, e investir de
forma significativa en políticas que fo-
menten a igualdade de oportunidades.
Medio Ambiente, novas tecnoloxías,
transporte, sanidade, fenda tecnolóxica.
Ten responsabilidade, ten medios, ten
que facelo e nos dende a nosa parte te-
mos que obrigarlles a retratarse. Pero
sobre parámetros de realidade. Non es-
tamos no ámbito de abstracción, sino
no ámbito da realidade, do que nos
afecta, do que nos atinxe.

entrevista
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opinión

Reflexionei moito sobre o artigo de opi-
nión aparecido no último número da

revista A Nova Peneira, cuxo autor é o ex
concelleiro do Porriño, D. Pedro Ocampo
Cardalda. Esta reflexión fíxome dubidar de
se pagaba a pena solicitar o dereito de
réplica e responder as opinións vertidas no
artigo de referencia. O que fago de seguido.

Creo que o artigo en cuestión non é
máis que unha serie de xeneralizacións e
vaguedades vertidas por alguén de quen
se espera máis profundidade nas súas
opinións. Polo menos eu, que o respecto
intelectualmente, así o desexaría. Pero
non; e iso é alarmante, porque non é
máis que o punto e seguido dunha forma
de facer política por parte de Sr. Ocampo,
quen, se por algo se distinguiu, foi sempre
pola vaguedade dos seus argumentos, o
lugar común, a falta de atención aos de-
talles e a falta de traballo e, por tanto, de
coñecemento dos puntos que levaban aos
plenos.

No punto da acción política, paréceme

un acerto, cando uno non coñece os an-
tecedentes dos asuntos que se tratasen
nun pleno, por falta de experiencia e des-
coñecemento dos procedementos admi-
nistrativos, tentar ir á zaga dun compa-
ñeiro de oposición e facer seus os argu-
mentos de quen xa se sabe que ten unha
longa experiencia nesas lides. Así actuei
eu mesma na primeira lexislatura na que
tiven a honra de representar ao PSdeG na
oposición, sendo portavoz do grupo mu-
nicipal socialista e así actuou, en definitiva,
D. Pedro Ocampo, cando sucedeu a Ricardo
Canosa, no labor de representar a Esquerda
Unida na Corporación, facendo seguidismo
dos argumentos e reflexións do BNG.

A estratexia non me parece censurable,
por canto sempre considerei ao BNG un
partido de esquerda, co que nos separan
moitas cousas, pero tamén temos moitos
puntos de conexión, que nos posibilitaron
articular un programa de goberno pro-
gresista e de esquerda para Porriño.

O problema xorde cando xa non vale

escudarse ou mimetizarse na opinión
doutros para tapar a falta de opinión pro-
pia. A falta de proxecto, a ausencia, en
fin, de conexión coa realidade.

Sinala Hanna Arendt que nos nosos
días fóxese moito de xulgar, aínda que a
opinión maioritaria é que se xulga moito:
Eu creo, segundo a teoría arendtiana que
o que ocorre, en xeral non é que se xulgue
moito, senón que se condena sen xuízo
previo.

Segundo Arendt, a capacidade de xul-
gar vai intimamente ligada á capacidade
de pensar; non é senón o pensamento
mesmo. A interiorización das causas e
efectos do obxecto ou conduta pensada,
vólvese cara ao particular do mundo no
que vivimos para dar un ditame que ha
de ser imparcial e desinteresado, so pena
de volver espuria a actividade mental e as
súas posibilidades.

Como dicía, hoxe condénase moito.
Utilízanse as redes sociais para estigma-
tizar, para lapidar, para condenar ao azar

dun anonimato real ou pretendido, que
intoxica todos os ámbitos da vida.

Pero os que temos responsabilidades
políticas ténsenos que esixir máis. O Pen-
samento: esa capacidade ou calidade uni-
camente humana, permítenos discernir
o ben do mal, permítenos posicionarnos
no mundo, permítenos, en fin, adoptar
unha actitude crítica tamén a nosa propia
conduta, a nosa propia responsabilidade.
Por que nada do que facemos é inócuo.
Toda conduta ten unha consecuencia e,
por tanto, unha responsabilidade.

Do devandito, resulta que é moito
máis fácil condenar que xulgar, porque
xulgar no sentido sinalado, é dicir, PEN-
SAR: require interiorización, introspección,
ter en conta os factores en xogo, os ante-
cedentes, as posibilidades, e entón sí,
emitir un xuízo.

Cando o artigo comeza co lugar común
de que “en Porriño todo é pasar, porque
estamos nunha encrucillada de camiños”,
non hai xuízo, hai a expresión dun lugar

Co meu  dereito de réplicaEVA GARCÍA 
Alcaldesa de O Porrin#o 
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común que nada di, porque non ten en conta
o enorme cambio que se produciu desde o
advenimiento da democracia, tanto na de-
mografía do noso concello, como no com-
portamento e o cambio de costumes.

Cando se emiten xeneralidades, afirmando
que a “ veciñanza así ou percibe”, para car-
garse de razón, realmente resulta desalentador
se vén de alguén de quen se espera unha
forma de moverse no mundo moito máis
sofisticada que quen aqueles a quen critica.

A falta de concreción na abundante ca-
suística da “realidade” de Porriño, enumerada
no artigo de opinión, desgraciadamente con-
verte a reflexión de D. Pedro Ocampo, nunha
oportunidade perdida para quen ten a res-
ponsabilidade de situarse no meollo do que
acontece e expresar, sequera levemente, o
sinal, a pegada que deixou o seu paso pola
política municipal. Con todo, o que deixa
como sorte de testamento é un axuste de
contas banal.

Que Eva García de la Torre “sexa de fóra”
debe ter un sentido, positivo ou negativo,
pero non acerto a comprender por cal deses
sentidos decántase o autor. Porque parecese
que estamos os de aquí e os estraños, os ou-
tros. Os que non son os nosos. Concepto re-
almente reaccionario que tantas desgrazas
procuraron á humanidade.

Do mesmo xeito resaltar o feito de que “
ademas sexa muller”, sen máis argumento,
se está a favor ou en contra dese feito, nada
din, nada aporta.

Esta indicación do xénero de quen asumiu
o reto de asumir a responsabilidade de tomar

decisións (equivocadas moitas, seguro, acer-
tadas algunhas) sen máis argumentación,
dende logo fai emerxer preguntas de qué
pensa o autor que a miña condición de muller
podería poñer de bo ou malo na política.
Cando menos, a falta de rigor e desenrrolo
resulta bastante decepcionante.

Acusar á Alcaldesa de estraña a Porriño
pode xulgarse de xenófobo, aínda que a
intención non sexa esa. Acusar á Alcaldesa
de pouco amable, desde logo é condenar
sen argumentos. Acusala de falta de empatía
é, igualmente unha condena sen xuízo, é
dicir, sen reflexión, en definitiva, sen pen-
samento.

O anuncio, tamén banal, de abandonar o
pleno e as comisións informativas ata que
esta Alcaldesa dimita, resulta unha vez máis
dunha incongruencia que fai ruborizar a pro-
pios e estraños. E se o ruborizo fóra a única
consecuencia non tería maior importancia.
Pero o resultado de abdicar das súas respon-
sabilidades non é outro que poñer en mans
do Partido Popular a facultade de bloquear o
funcionamento normal do Concello ao que
representamos.

Facer súas as argumentacións do PP, e
tomalas coma excusa para pretender desaloxar
da Alcaldía a unha muller, allea, extraña,
poco amable e poco empática no fai más que
facerlle o xogo a dereita.

Ao azar do anterior sempre me rolda pola
cabeza un anaco dunha anción de Silvio Ro-
dríguez (...)Y digo que el que se presta para
peón del veneno, es doble tonto y no quiero
ser bailarín de su fiesta.

opinión / a louriña
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PORRIÑO

O Porriño vai ter Festas do Cristo
neste 2020 “pero serán completamente
diferentes cun formato reducido pola
obriga de observar os protocolos
anti-covid e de coidar da nosa segu-
ridade”, manifestou Eva García de
la Torre coa ocasión da presentar o
programa festivo.  No acto de pre-
sentación celebrado na praza Arqui-
tecto Antonio Palacios, diante da
Casa do Concello, Eva García avogou

por “un comportamento responsable
da veciñanza porriñesa á hora de
gozar destas Festas do Cristo”. “En-
tendo que os nosos veciños e veciñas
van seguir sendo exemplares nos
coidados e nas medidas de seguridade
e protección”, manifestou. Cami Mo-
reira, concelleira de Cultura, respon-
sable da organización destas Festas
indicou que “neste ano, todas as ac-
tuacións serán en recintos reducidos,
con aforos limitados e cadeiras”.

o Porriño vai ter festas do cristo
“diferentes e seguras” neste 2020

PORRIÑO

A plantilla da firma porriñesa
“Maderas Iglesias” solicitou a Eva
García de la Torre que inste unha
reunión conxunta de alcaldes dos
concellos afectados por la crise desta
firma co conselleiro de Industria e
vicepresidente económico da Xunta,
Francisco Conde. 

Actualmente “Maderas Iglesias”
conta con 148 traballadores, veciños
de concellos da zona. Os que máis
teñen son de Porriño, Salvaterra,
Mos, Ponteareas, Salceda e Vigo.

Eva García, acompañada de Lour-

des Moure, concelleira de Facenda,
comprometeuse a trasladar a invita-
ción ás alcaldesas e alcaldes destes
concellos para que se sumen á petición
de entrevista co conselleiro de In-
dustria.   Os representantes dos tra-
balladores trasladaron á alcaldesa a
súa inquedanza polo inminente anun-
cio da poxa do inmoble da fábrica
como consecuencia dunha resolución
do Xulgado nº 3 do Porriño, segundo
sentenza do pasado mes de agosto.
O inmoble está valorado en 28 millóns
de euros por unha peritación xudi-
cial.

Eva García mediará para aos
traballadores de “maderas iglesias” 
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SALCEDA

O Equipo de Goberno do
Concello de Salceda ten xa re-
matada a proposta de Relación
de Postos de Traballo (RPT)
que este xoves será debatida cos
representantes sindicais na mesa
xeral de negociación convocada
con este único punto na orde do
día. O documento, que será o
primeiro existente na historia do
Concello de Salceda, permitirá
a regularización dos diferentes
postos existentes no Concello,
así como a creación de novas
prazas precisas para o correcto
funcionamento da administración
local. A RPT elimina as desi-
gualdades existentes ata o de
agora, e recoñecendo situacións
especiais como a turnicidade, a
xornada partida ou a penosidade.

A RPT é un documento técnico,
obrigatorio por lei, que permite
a ordenación do persoal dacordo
coas necesidades dos servizos
prestados dende o Concello, es-
tablecendo un organigrama ideal
para o funcionamento do Con-
cello.

Do persoal, máis do 80%
vería mellorada a súa situación
salarial actual, mentres que os
que non melloran manterían as
súas condicións, máis favorables
neste momento, mediante un
complemento persoal, non pre-
véndose a eliminación de nin-
gunha das prazas ocupadas neste
momento. 

A RPT é a ferramenta que
permite cubrir as prazas vacantes,
a través dunha oferta de emprego
público que se podería realizar

unha vez entrase en vigor o do-
cumento. O borrador recolle as
prazas obrigatorias por lei que
o Concello ten previsto cubrir
nun breve prazo de tempo, como
son a dun tesoureiro habilitado
nacional e a de un oficial de po-
licía, e recoñece postos de en-
cargado/a ou coordinador/a de
diferentes áreas, inexistentes ata
o de agora. Contémplase tamén
a creación dun posto de Técnico/a
de Administración Xeral para
dar apoio a Secretaría e Inter-
vención, mellorando os prazos
na tramitación de expedientes
fundamentais para o Concello.
A RPT é ademáis unha ferra-
menta básica para mellorar a
eficacia, a eficiencia e a pro-
ductividade da plantilla muni-
cipal.

Así pois, estamos ante un
documento fundamental para o
Concello de Salceda que me-
llorará as condicións laborais e
salariais, ofrecéndolles aos tra-
balladores/as unhas garantías e
unhas condicións das cales ca-
recían ata o de agora. 

Loli Castiñeira, Alcaldesa de
Salceda e encargada da área de
persoal: “Con esta proposta da-

mos cumprimento a outro dos
acordos do pacto de goberno,
así como ao comprmiso adqui-
rido coa parte sindical. Este é
un paso imprescindible para eli-
minar as desigualdades salariais,
e sobre todo para ter unha ferra-
menta fundamental para orga-
nizar o traballo municipal e ofre-
cer o mellor servizo á veciñan-
za”.

o Equipo de Goberno de salceda inicia
as negociacións para aprobar a rPT



SALCEDA

O Boletín Oficial da Provincia (BOP)
publicou a aprobación definitiva do re-
gulamento de participación veciñal do
Concello de Salceda de Caselas, que
entrou polo tanto en vigor, e que será o
primeiro regulamento de participación
cidadá do Concello de Salceda.

No documento regúlase o rexistro de
asociacións municipal e a participación
veciñal nas decisións do Concello, e ten
como eixo fundamental a creación do
Consello veciñal, que canalizará a parti-
cipación cidadá, e que celebrará sesións
abertas ao público. Para a creación do
Consello, as asociacións que o desexen
poden presentar xa a súa solicitude de
participación no mesmo.

O mencionado regulamento é un
dos compromisos do acordo entre os

dous partidos do equipo de goberno.
Ámbolos dous grupos defenden a par-
ticipación cidadá como un dos puntos
fundamentais da política local, consi-
derando indispensable que os elementos
dinamizadores da vida social teñan unha
participación activa na vida política do
Concello e actúen como complemento
enriquecedor da democracia represen-
tativa. 

a participación veciñal, en exposición pública
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SALCEDA

Comezarán as obras do proxecto de
ampliación da rede de saneamento de
Bouzavedra, na parroquia de San Xurxo,
que lle vai permitir a 24 casas contar
con este servizo esencial. O proxecto,
en marcha xa dende a lexislatura pasada,
sufriu un importante retraso por mor da
COVID19, pero agora por fin se fai re-
alidade. Os últimos detalles para o inicio
da obra concretáronse esta mañá nunha
reunión presidida pola alcaldesa, Loli
Castiñeira, con asistencia de parte do
equipo de goberno, a empresa cons-
tructora, a directora da obra e o xerente
do Consorcio do Louro.

Prevese a construción dun colector
de 760 metros de lonxitude que funcio-
nará mediante un sistema de bombeo,
conectado á rede existente actualmente
na zona, e que se realizará na súa tota-
lidade a través de terreos de titularidade
pública. O proxecto, que conta cun or-
zamento de 157.097,18 €, foi adxudicada
por unanimidade polo Consorcio do
Louro a Construcciones Vale, ten un
prazo de execución de 6 meses e será
executada cos fondos do Consorcio de
Augas do Louro dentro do libro de ruta
para a construción de novos tramos de
saneamento nos catro Concellos (Sal-
ceda, Mos, Porriño e Tui).

O proxecto supón un novo paso na
consecución do saneamento integral de
Salceda, aínda que lembran dende o
Concello que a día de hoxe a Xunta
segue sen executar os proxectos de sa-
neamento das parroquias de Soutelo e
Entenza, despois de que devolvesen os
fondos europeos por non poñer o 20%
que lle correspondía á Xunta. Dende o
Concello remitiuse unha nova solicitude
de reunión coa Conselleira, e xa van
catro, para tratar sobre esta cuestión,
pois ata o de agora ningunha das tres
solicitudes anteriores obtivo resposta.
Loli Castiñeira amosou a súa satisfacción
polo inicio destas obras que deixan aos
veciños e veciñas do barrio de Bouza-
vedra en igualdade de condicións.

SALCEDA

O Concello de Salceda de Caselas
ven de aprobar inicialmente o seu orza-
mento para o ano 2020. As contas, por
un total de 5.000.340€ supoñen un incre-
mento de cerca de 200.000€ respecto do
orzamento anterior, o que lle permite ao
Concello ir achegándoo á súa necesidade
real de gasto.

O capitulo de persoal, un dos máis
grandes e que máis aumenta, recolle
como novidade a consignación económica
necesaria para os postos de Tesourería
(que pasa a ser de habilitación nacional)
e Oficial de Policía. Estes postos resultan
fundamentais para unha mellor optimi-
zación do traballo municipal, o que sen
dúbida se verá reflexado nos servizos
prestados á cidadanía. 

O capítulo de inversións recolle
313.835€ que se reparten en distintas
partidas, como pavimentación de viais,
mellora de edificios ou adquisición de
bens.

A pesar da situación de inactividade
que están a ter en xeral as asociacións
por mor da COVID, tal e como xa anun-
ciara o equipo de goberno, mantéñense

os 92.000€ en subvencións nominativas
para o tecido asociativo de Salceda, aos
que hai que sumarlle máis de 30.000 €
destinados a apoio de eventos culturais e
deportivos e deportistas individuais, ca-
nalizados a través da partida de protocolo
e propaganda.

Lucía Pereira, Concelleira de Facenda,
agradeceu o traballo dos departamentos
de intervención e tesourería nun ano
complexo coma este, destacando que
“en pouco máis dun ano de goberno fo-
mos quen de aprobar dous orzamentos,
cumprindo deste xeito co acordo esta-
blecido no pacto de goberno. Tamén a
Conta Xeral está a piques de rematar o
período de exposición pública, o que
nos permitirá aprobala dentro dos prazos
establecidos”.

Loli Castiñeira, Alcaldesa de Salceda:
“Unha vila como Salceda, tan dinámica
e en constante crecemento, require uns
orzamentos actualizados que poidan dar
resposta ás necesidades da nosa veciñanza.
Prantexamos un orzamento real que para
min como Alcaldesa supón unha enorme
satisfacción polo grandísimo traballo de
equipo que hai detrás”.

salceda supera os 5.000.000 no seu
orzamento anual

o barrio da bouzavedra
completará a súa rede
de saneamento
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SALCEDA

O Salón de Plenos de Salceda
de Caselas acolleu esta mañá a
xuntanza de traballo que tivo
lugar entre o Concello e a Zona
Franca de Vigo, na procura de
poder sacar adiante a modifica-
ción puntual das normas subsi-
diarias na zona do Cerquido,
que contempla a calificación
como chan industrial de 623.760
m2 dun total de 1.230.115 m2
de actuación. 

Hai que lembrar que as em-
presas alí instaladas teñen as
súas naves en chan rústico, o
cal lles impide ampliar ou re-
formar as mesmas. Ademais, o
Sistema Nacional de Cartografía

de Zonas Inundables do Minis-
terio de Medio Ambiente inclúe
boa parte da área empresarial
actual, problemas que se solu-
cionarán coa aprobación da mo-
dificación. Por outra banda abri-
ríase a posibilidade de que se
instalasen alí novas empresas,
coa consecuente creación de
emprego que beneficiaría a Sal-
ceda e arredores.O Concello
conseguirá ademais 12.475m2
para equipamentos públicos, así
como o 10% da edificabilidade
en chan industrial.

En canto aos veciños e ve-
ciñas da zona do Cerquido, esta
modificación garántelles a pro-
tección urbanística do núcleo

de vivendas xa existente, dei-
xando o núcleo perfectamente
delimitado.

David Regades púxose a dis-
posición do equipo de goberno
para poder sacar adiante o pro-
xecto e abriu una vía de comu-
nicación entre os equipos téc-
nicos de ámbalas dúas institu-
cións.

Loli Castiñeira agradeceu a
boa disposición de Zona Franca
e do seu delegado, lembrando a
enorme importancia que esta
modificación ten para o Concello
de Salceda.

, e a oportunidade única de
ordear a principal zona industrial
de Salceda. 

retomada a modificación das normas subsidiarias
no cerquido co apoio de zona franca

SALCEDA

O Concello de Salceda de
Caselas ven de solicitarlle á
Xunta de Galicia que acometa a
renovación dos aseos do CEP
Altamira, unhas instalacións con
máis de 40 anos de antigüidade
que coa situación de pandemia
que se está a vivir resultan un
posible foco de infección para
os 600 nenos e nenas escolari-
zados no centro, un dos máis
numerosos de Galicia. Tamén o
Consello Escolar, con represen-
tación do profesorado, pais/nais
e o propio Concello, aprobou
unha solicitude no mesmo senso,
que lle foi trasladada xa á Xunta
de Galicia. Se xa viña sendo
unha necesidade urxente, esta

situación vese agravada pola
pandemia da COVID.

O Xefe Territorial, César Pé-
rez Ares, comprometeuse xa fai
máis de dous anos a que, unha
vez se rematase a ampliación
do CEP Altamira (realizada no
2018), se procedería á renovación
dos aseos, tal como lle trasladou
á directora do centro daquel mo-
mento, e exposto entón no Con-
sello Escolar. A día de hoxe os
aseos seguen sen reformar polo
que o Concello ven de remitir
unha nova solicitude con un or-
zamento da obra precisa, facili-
tado por un construtor local, no
que as obras ascenden a 32.350
€  no edificio principal, e 31.740
€ no edificio do ximnasio. 

salceda úrxelle á xunta a renovación
dos baños do colexio altamira
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PONTEAREAS

O goberno de Ponteareas do BNG
e do PSOE vén de abrir a contratación
patrimonial para adquirir unha propie-
dade na contorna da praza Maior. Co
obxectivo de pór en marcha novos ser-
vizos á comunidade, o Concello prevé
mercar un inmoble. A financiación da
obra de restauración e posta posta en
servizo á cidadanía será realizada cos
fondos FEDER da Unión Europea no
marco da estratexia “Ponteareas, hábitat
saudable”.

Ante a carencia de edificios de pro-
piedade municipal para atender novos
servizos á cidadanía, ou incluso para
atender con maior amplitude os exis-
tentes como é preciso no momento ac-
tual, o goberno municipal pon en marcha
os prodecementos administrativos para
adquirir unha nova infraestrutura. “Este

novo espazo estará ubicado no casco
histórico e será un lugar no que acoller
distintos servizos e instalacións muni-
cipais, sempre enfocado a dar unha
mellor atención á cidadanía. A xestión
económica do Concello realizada dende
2015 permítenos dar agora este paso
para incrementar o patrimonio muni-
cipal”, afirmou o alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas.

Este novo equipamento permitirá
potenciar o dinamismo do casco vello
da Vila, e concretamente a zona da
Praza Maior e a súa contorna. Unha
liña de actuación xa contemplada no
programa de Fondos Feder e da EDUSI
“Ponteareas Hábitat Saudable”. Dende
fai tempo, esta parte da Vila vén amo-
sando un contínuo deterioro habitacio-
nal, palpable no progresivo aumento
de edificacións e vivendas en estado

de abandono, así como un progresivo
avellentamento e perda de residentes.
Un fenómeno semellante ao de moitos
cascos vellos doutras vilas e cidades
galegas, e que ao mesmo tempo ven
provocando a reacción das distintas
administracións para a súa recuperación
e revitalización.

Previamente, e con esta finalidade,
o goberno municipal realizou un proceso
de consulta cidadá no que participaron
representantes do tecido socioeconómico
da Vila (Asociacións deportivas e cul-
turais, comerciantes, hostaleiros, enti-
dades sociais, colectivos vulnerables -

mobilidade reducida, terceira idade…
-), ademáis dunha consulta dixital. Ta-
mén se contou coas aprotacións reali-
zadas por representantes da adminis-
tración local (Membros do goberno e
voceiros dos grupos políticos con re-
presentación municipal, persoal técnico
e traballadores municipais). Froito desa
participación definíronse os usos do
futuro edificio.

Agora o Concello negociará coa
propiedade dos inmobles que reúnen
as características técnicas e de ubicación
para a súa posible compra pasando a
formar parte do patrimonio municipal. 

Ponteareas quere adquirir unha
propiedade para un novo equipamento
público na contorna da Praza maior 

NEUMÁTICOS NUEVOS
Y DE OCASIÓN

Carretera Barral, s/n - Nac. 120 - PONTEAREAS

T E L É F O N O

653 318 693
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ASESORÍA TERRA

RÚA MARQUÉS DE VIANA Nº 9 BAIXO. SALVATERRA

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

A partir do 
31 de agosto
vémonos na
rúa Rosalía 
de Castro

PONTEAREAS

A Concelleira de Medio Am-
biente, Rosa Covelo, vén de in-
formar de que en base ao con-
venio de colaboración subscrito
entre a Xunta de Galicia, a FE-
GAMP e a empresa pública
SEAGA, ao que se adheríu o
Concello de Ponteareas, en ma-
teria de prevención e defensa
contra incendios forestais, para
o establecemento dun sistema
público de xestión da biomasa,
no concello de Ponteareas foi
seleccionada como prioritaria a
parroquia de Padróns para re-
alizar a xestión da biomasa nas
faixas secundarias.

Nunha recente reunión ce-
lebrada no torreiro de Padróns,
o alcalde de Ponteareas, Xosé

Represas e a concelleira de Me-
dio Ambiente, acompañados da
técnica municipal e dun técnico
de Seaga, informaron das zonas
das faixas secundarias na pa-
rroquia, onde o sistema público
realizará a xestión da biomasa.
A superficie de actuación é de
131,52 hectáreas dun total de
2.079 parcelas das cales, 1.179
cunha superficie de 80,84 hec-
táreas están ben xestionadas e
non precisan ningún tipo de ac-
tuación, centrándose agora os
esforzos nas 882 parcelas res-
tantes que suman 50,68 hectá-
reas, segundo os datos facilitados
por SEAGA.

En base ao citado convenio,
as e os propietarios de parcelas
situadas nas faixas secundarias,

que desexen que o sistema pú-
blico se faga responsable da
xestión da biomasa das súas
parcelas poden facelo a través
do Concello, mediante a sina-
tura dun contrato de xestión
da biomasa, como xa fixeron
ducias de veciños e de veciñas
de Padróns nas últimas sema-
nas.

Este sistema público consiste
na posibilidade de contratar a
xestión da biomasa vexetal, nas
redes de faixas secundarias, a
través da empresa pública Seaga
que a realizará a cambio dunha
tarifa anual de 35 € por cada
1.000 m2, asumindo todas as
obrigas que corresponden ás
persoas responsables segundo a
Lei 3/2007, de prevención e de-

fensa contra os incendios fores-
tais de Galicia. Nos casos de
incumprimento e de propietarios
descoñecidos ou ilocalizables,
o Concello encargará a Seaga a
execución do desbroce desas
parcelas repercutindo posterior-
mente os costes da xestión da
biomasa aos propietarios, sen
prexuízo da instrución do pro-
cedemento sancionador que co-
rresponda

Deste xeito se deberá dar
cumprimento por parte dos pro-
pietarios e propietarias de todos

os predios, montes e soares in-
cluídos nas faixas secundarias
ás obrigas de prevención e de-
fensa contra os incendios fores-
tais, manténdose nas mellores
condicións de funcionalidade,
seguridade, salubridade e limpeza
co fin de previr e evitar o risco
de incendios, sendo as distancias
de seguridade a respectar de 50
metros dende as edificacións
libre de maleza e libre de pino,
mimosa, eucalipto, fento, toxo,
acacias e resto das especies que
regula a normativa.

a xunta prioriza Padróns para o desbroce
das faixas de defensa contra incendios



PONTEAREAS

A rúa Redondela contará con 38 ár-
bores de grande porte e folla caduca
que mellorarán ambientalmente e som-
brearán os case 300 metros deste vial.
Así se contempla no proxecto de hu-
manización cuxas obras comezaron re-
centemente. Até agora a rúa dispuña
nunha marxe de 6 aligustres de pequeno
porte e noutra de 9 falsas acacias,
situadas a maioría en beirarrúas estreitas,
atrancando o paso peonil, e colocados
debaixo dos aleiros ou dos balcóns das
vivendas de maneira que non podían
desenvolverse nin ofrecer sombra. O
Concello informa que este arborado foi
cortado seguindo criterios técnicos, por-
que “obviamente non podía continuar
nese lugar ao ser incompatíbel coa súa
función e coa humanización e a opción
de transplante se desbotou pola escasas
posibilidades de que prosperase tendo
en conta o seu tamaño e porque a clase
de árbores carecía dun valor singular.
Agora a rúa contará con arborado en
condicións, fóra das beirarrúas e separado
das fachadas ao ir colocado entre prazas
de estacionamento”.

O goberno municipal do BNG-PSOE
salienta que Ponteareas “malia o seu

clima soleado e caluroso no verán, carece
de arborado na meirande parte das rúas
e, onde existe, foi plantado incorrecta-
mente, baixo balcóns e aleiros, estreitando
beirarrúas, levantando baldosas e sen
cumprir a súa función ambiental e de
sombreado. Agora, este goberno está co-
rrixindo esa grave carecencia cos proxectos
de mellora urbana que estamos levando
a cabo e que contemplan árbores de
grande porte, a distancia correcta das
edificacións e sen entorpecer a mobilidade
peonil. Así se fixo xa na reforma dun
tramo do Paseo Matutino ou na nova
praza do Mercado Municipal e así se
fará nos proxectos en execución como
San Roque ou Rúa Redondela, e nos de
inicio inminente como Praza da Bugallal
ou complexo deportivo Álvaro Pino”.
Neste sentido, o goberno non comparte
as críticas pola corta das árbores “porque
a alternativa pasaría por deixar a rúa no
estado actual. En realidade, substituimos
unhas poucas árbores que non cumprían
función algunha por 38 novas que as
cumprirán, comezando pola función am-
biental”.

O goberno local tampouco entende
as críticas por unha “suposta falta de in-
formación. 

o condado
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a humanización da rúa redondela inclúe
38 árbores de grande porte

PONTEAREAS.

Os primeiros aparcabicicletas do centro
urbano de Ponteareas xa foron instalados
na nova praza recentemente creada coas
obras de humanización realizadas entre
o Mercado Municipal e o Auditorio Re-
veriano Soutullo. Trátase de seis elementos
para o estacionamento de bicicletas, tres
situados no entronque coa rúa A Estrada
e outros tres coa rúa Morales Hidalgo.

A instalación realízase coincidindo
coa Semana Europea de Mobilidade,
unha celebración que pretende promover
a mobilidade sustentábel a pé, en bicicleta
ou en transporte público.

Segundo informou o concelleiro de
Mobilidade, Roberto Mera, “un dos nosos
obxectivos é potenciar o uso da bicicleta
como medio de desprazamento en Pon-
teareas. Temos todo a favor: unha vila
pequena, radial, sen apenas costas e unha
grande tradición ciclista.”. Mera lembrou

que “para promocionar o uso da bicicleta
son necesarias medidas regulatorias como
a redución da velocidade do tráfico a
motor a 20 km/h que implementamos
recentemente, pois a bici debe convivir
na mesma calzada cos coches e estes
deben aprender a respectar ás persoas ci-
clistas. Pero tamén debemos facilitar
equipamentos como os aparcabicicletas.
Por iso o noso obxectivo é dotar nos vin-
deiros anos destes elementos a todos os
edificios públicos de Ponteareas e ao
maior número de rúas e prazas”.

Instalados aparcabicicletas na praza
do Mercado Municipal e Auditorio

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

"Comida caseira,
saudable,
vexetariana e para
levar"

ABRIMOS ÁS 19,00 TODOS OS DÍAS AGÁS OS MARTES

Portela, 34 - Xinzo - Ponteareas - 986 661 674

CAFETERÍA
DO

O mellor ambiente da comarca, coñécenos¡¡¡
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PONTEAREAS

O Concello de Ponteareas
contratará un préstamo de
1.925.000 euros a tan só un ano
para adiantar o pago ás empresas
que están executando numerosas
obras subvencionadas pola De-
putación e a Unión Europea. O
préstamo cancelarase no intre
no que eses organismos paguen
ao Concello as subvencións que
xa foron concedidas. A operación
conta co informe favorábel da
intervención municipal.

O alcalde Xosé Represas ex-
plicou que Ponteareas, segundo
datos oficiais, é un dos concellos
galegos con máis obra contratada
e en execución e moitas desas
obras están financiadas por outras
administracións. “Falamos de
proxectos como a humanización
da rúa Redondela, a mellora do
entorno da piscina, a rede calor
ou a praza Bugallal entre outras.
Todas esas obras suman máis
de 2,5 millóns de investimento
que primeiro debemos pagar
para logo recibir os fondos con-

cedidos pola Deputación ou a
Unión Europea. Por iso, para
dispor desa enorme liquidez e
pagar por adiantado debemos
contratar un préstamo puntual
que só suporá un custo para o
Concello en xuros de menos de
1.000 euros”, aclarou o alcalde.

Salientou que conforme aos
datos oficiais da contabilidade
municipal e que figuran no Mi-
nisterio de Facenda “os pagos
do Concello a provedores no
último trimestre reducíuse a tan
só 18 dias. Coa operación de
crédito que faremos agora con-
tinuaremos sendo un Concello
exemplar no pago ás empresas
e provedores”. Respecto ás crí-
ticas do Partido Popular, que
acusou ao goberno de endebedar
ao Concello con esta operación
e levalo á bancarrota, Represas
afirmou que “esas críticas revelan
o descoñecemento que o PP ten
sobre este tipo de operacións e
animounos a informarse mellor
lendo os informes da Interven-
ción municipal”.

un préstamo de 2 millóns de
euros permitirá a Ponteareas
pagar grandes obras antes de
cobrar as subvencións

PONTEAREAS

A concellaría de Mobilidade
e Tráfico informa da entrada en
vigor da redución da velocidade
máxima de circulacion na Ave-
nida de Castelao a 30 km/h. A
medida, autorizada pola Xunta
de Galicia que é titular do vial,
persegue mellorar a seguridade
vial e reducir a contaminación
e adiántase á previsión anunciada
pola Dirección Xeral de Tráfico
de reducir por lei a velocidade
máxima en vías urbanas a 30
km/h como máximo.

Esta medida complementa
a adoptada xa no mes de maio
consistente en reducir a veloci-
dade no resto das vías urbanas
de titularidade municipal a 20
km/h dando as mesmas carácter
residencial e, polo tanto, priori-
dade peonil en calquera punto
da calzada.

Esta redución de velocidade
para incrementar a seguridade
vial e, especialmente, das persoas
que camiñan ou circulan en bi-
cicleta, engádese a outras ac-
tuacións de mellora da mobili-

dade peonil e da seguridade re-
alizadas nesta avenida nos últi-
mos meses. 

Por unha banda retiráronse
das beirarrúas cinco terrazas
de hostalaría que se reubicaron
en zonas de estacionamento,
asemade procedeuse á retirada
de tres postes de media tensión
en desuso desde hai anos que
se atopaban no medio das bei-
rarrúas e pintáronse cinco pasos
de peóns para dar continuidade
aos itinerarios peonís das bei-
rarrúas.

Entra en vigor a redución de velocidade na
avenida de castelao a 30 km/h

PONTEAREAS

Desde hai décadas un gran
número de pasos de peóns da
vila de Ponteareas non cumpre
coas condicións de visibilidade
esixíbeis ao contar con atrancos
visuais ao seu carón como ve-
hículos estacionados ou colec-
tores de lixo que non permiten
observar con antelación dabondo
ás persoas que se dispoñen a
cruzar a calzada.

A concellaría de Mobilidade
e Tráfico que dirixe Roberto
Mera proponse rematar con esta
situación para dotar de maior
seguridade aos pasos de cebra,
asegurando unha franxa mínima
de 5 metros libres de atrancos
visuais nas rúas con velocidade
máxima inferior a 30 km/h. Nas
que superan este límite a franxa
amplíase até os 10 metros que
establece a normativa estatal,

como acontece na Avenida de
Castelao, onde todos os pasos
de peóns contan con cebreado
de seguridade desde que se re-
novou a súa sinalización hori-
zontal o pasado ano. Nas actua-
cións realizadas recentemente
no entorno do Mercado e Bi-
blioteca Municipal habilitáronse
cebreados de 5 metros tanto nos
pasos de peóns existentes como
nos de nova creación. 

os pasos de peóns  terán asegurados 5 metros
de visibilidade e se vixiará que se respecten
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PONTEAREAS

O alcalde Xosé Represas
expresou o seu “respecto”
cara as persoas que de boa
fe se poden manifestar contra
a caldeira de biomasa e ani-
mounas “a confiar nun go-
berno que ten no seu ADN a
defensa do medioambiente,
da calidade de vida e da saú-
de. A nosa traxectoria de dé-
cadas de compromiso e ac-
tivismo ecoloxista é sobra-
damente coñecido en Pon-
teareas”, engadíu o rexedor
local. Segundo Represas “a
iniciativa da caldeira da bio-
masa vai na mesma liña que
as humanizacións e a reor-

denación do tráfico ou as
obras no conservatorio ou
escola infantil. Todas elas
perseguen reducir a conta-
minación e o despilfarro ener-
xético e mellorar a calidade
de vida en Ponteareas”.

O alcalde lamentou que
“un pequeno grupo de per-
soas e varios partidos, por
razóns políticas e ideolóxicas,
decidiran crear unha falsa
alarma social manipulando
a realidade e os conceptos”.
Segundo Represas “cando
esas persoas e partidos falan
de planta de biomasa ou de
central térmica faltan á ver-
dade, pois o que se está exe-

cutando é simplemente unha
caldeira, coa diferenza de
que en lugar de funcionar
con gasoil funciona con bio-
masa, é dicir, con astela de
madeira e polo tanto un 95%
menos contaminante”. O Al-
calde foi taxativo e afirmou
que “falar de planta ou central
é unha auténtica barbaridade
que só se pode lanzar desde
a mala fe política, a igno-
rancia absoluta ou os intereses
económicos ocultos daqueles
aos que non interesa a bio-
masa como combustíbel al-
ternativo”.

Represas lembrou que a
carón da nova caldeira de

biomasa se atopa o Centro
de Día, o Centro de Maiores
e o Centro de Servizos So-
ciais, que para o seu sistema
de calefacción dispoñen de
tres caldeiras de gasoil moi
contaminantes. “Esas cal-
deiras ao igual que as da
Escola Infantil e do Con-
cello quedarán fóra de ser-
vizo e serán substituidas
por esta nova caldeira de
biomasa que supón menos
contaminación e máis aforro
económico”, aclarou o al-
calde, quen se amosou sor-
prendido diante dos argu-
mentos daqueles que se opo-
ñen á caldeira.

represas lembra que a caldeira de biomasa
substitúe a cinco de gasoil moi contaminantes

“A SÚA
AXENCIA NO
CONDADO”
E-MAIL: MARPI@MARPI.ES

WWW.MARPI.ES

MARMOLERÍA 

LA GLORÍA
ARTE FUNERARIO

MÁRMOLES Y GRANITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Alto de la Gloria, 8
PONTEAREASFRANCISCO

986 660 188
625 082 049
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O Concello de Ponteareas
presentou  a iniciativa ‘Dixi-
taliza o teu negocio’, con plans
de formación e asesoramento
individualizado para os co-
mercios de Ponteareas e a pla-
nificación de estratexias em-
presariais adaptadas ao novo
contexto provocado polo co-
roavirus

O plan, que inclúe tamén
unha plataforma escaparate
para o comercio de Ponteareas,
“vai orientar e facilitar aos co-
mercios a mellora do seu po-
sicionamento online, permi-
tindo coñecer todas as alter-

nativas para que cada un es-
colla o seu método de dixita-
lización” explicou a concelleira
de Promocion Econónmica,
Eva Gil.

O obxectivo desta iniciati-
va, segundo manifestou a con-
celleira nacionalista, “É de-
senvolver o potencial que ten
todo o tecido empresarial do
municipio e axudar na súa
adaptación ás novas circuns-
tancias do mercado e aos novos
hábitos de consumo, sen perder
a esencia do comercio local,
de tempada e de proximida-
de”.

A formación estará a cargo

de profesionais para dar a co-
ñecer pautas que sirvan de
axuda aos negocios, analizando
e resolvendo cada situación
concreta coa finalidade de in-
crementar as oportunidades de
venda e mellorar a produtivi-
dade e competitividade dos
negocios, sinalou Eva Gil

O alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas, quixo recoñe-
cer o esforzo realizado polo
comercio local para a súa re-
apertura e tomando as medidas
de prevención necesarias para
gañar a confianza dos veciños
e reducir os riscos sanitarios e
animou a todos os comercian-

tes a participar neste proxecto,
totalmente gratuíto, e que todos
os comercios poida adaptar os
seus negocios á nova situación
derivada da COVID-19”.

Os empresarios e autóno-

mos que estén interesados en
sumarse ao proxecto; “dixita-
liza o teu negocio” para parti-
cipar na fomación poderán ins-
cribirse a través plataforma
www.dixitalizaponteareas.com.

comeza a andar o proxecto ‘dixitaliza o
teu negocio’ do concello de Ponteareas 

Paseo Matutino, 17
Ponteareas
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GABINETE AUDIOLÓGICO EN PONTEAREAS
ESTUDIO AUDIOLÓGICO COMPLETO GRATUITO, REVISIÓN DE AUDÍFONOS...

AUDÍFONOS MUY DISCRETOS. CONTAMOS CON SALA INSONORIZADA, LA

ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y PRIMERAS MARCAS. DESCUENTOS PARA LA TERCERA

EDAD. ATENCIÓN TOTALMENTE PROFESIONAL Y PERSONALIZADA. 

Nº REGISTRO SANITARIO E-000932.

www.escoita.com
Avda. Castelao, 27 - Ponteareas

986 661 927

RAQUEL
BAUTISTA ALFAYA
INGENIERO
TÉCNICO AGRÍCOLA

PONTEAREAS

O goberno do BNG-
PSOE informou da adxudi-
cación das obras de huma-
nización e mellora da acce-
sibilidade no entorno do com-
plexo deportivo Álvaro Pino
e do Centro de Saúde por
403.228€.

A reordenación e inte-
gración urbana da contorna
da piscina e do complexo
deportivo Álvaro Pino e me-
llora da accesibilidade ao
centro de saúde e espazos
públicos anexos conta co
apoio da Deputación de Pon-
tevedra a través do Plan de
Remodelación e Mellora de
Seguridade dos viarios mu-
nicipais (DEPOREMSE) que
financia o 80% da obra. O

Concello aportará con fondos
propios o 20% restante.

As obras, que se execu-
tarán ao longo de tres meses,
suporán a transformación
completa de todos os espazos
públicos situados entre o
complexo deportivo e as es-
tradas que o rodean: N-120,
estrada Ponteareas-Mondariz
e acceso ao Centro de Saúde.
Combinaranse amplos espa-
zos verdes e arborados con
zonas de estacionamento e
executaranse novas beirarrúas
e melloras da seguridade via-
ria renovándose os accesos
ao centro de saúde e á zona
deportiva da piscina e pavi-
llóns.

O alcalde Xosé Represas
e a concelleira de Vías e

Obras, Chus Garrote, expli-
can que esta nova obra cons-
titúe un exemplo máis da

política iniciada en 2015 polo
actual goberno municipal co
obxectivo de mellorar a ca-
lidade de vida recuperando
espazos para o desfrute da
cidadanía 

A actuación que mellora
da mobilidade e seguridade
no entorno, persigue tamén
facilitar a mobilidade desde
o regato da Venda cara o río
Tea e a súa senda e mellorar
o aspecto e a estética urbana
dunha das principais entradas
á vila de Ponteareas. Con
ese obxectivo tamén se eli-
minará a construción adicada
antigamente a posto da Cruz
Vermella e despois a oficina
de turismo, edificación que
se atopa en estado ruinoso
afeando a zona.

Ponteareas investirá máis de 400.000€ na mellora 
da contorna da piscina municipal e do centro de saúde

699 618 188
AVDA. ROSALÍA DE
CASTRO, 9 BAJO 
PONTEAREAS



Décadas despois de nos teren convenci-
dos do fin do comunismo, escoitamos

e lemos unha e outra vez que en Madrid
goberna unha coalición socialcomunista. O
Partido Comunista conta, en efecto, cunha
das vinte carteiras ministeriais da coalición
de goberno. Exercida, cómpre dicilo, cunha
brillante discreción. Ningún outro ministro
responde ao epíteto de “comunista”. Todos
os demais son socialistas, uns máis lonxe e
outros máis cerca da liña que os separa da

dereita. No entanto, todo o mundo sabe
que a insistencia coa que a oposición e os
media repiten que o goberno é socialco-
munista non se debe á influenza do ministro
Garzón na acción política do goberno, senón
á ocasión que a súa presenza proporciona
para empregar un vocábulo de enorme po-
tencia propagandística. Neste caso o fin a
perseguir é claramente deslexitimar os mi-
nistros de Podemos e, de rebote, a do pre-
sidente que, demostrando unha absoluta

falta de escrúpulos políticos, bótase nas
mans de quen quere romper España.

Agora ben, esa operación de desacreditar
un goberno da España actual mediante o
recurso de acusalo de comunista só pode
ser eficaz contra a propia historia recente
do Reino. É así que, a propia historia oficial
afirma que sen a participación do Partido
Comunista de España o acordo que deu lugar
á Constitución Española sería imposible. Do
mesmo xeito que hoxe non se cuestiona o

epíteto de “socialcomunista” lanzado contra
o Goberno, entendo que non sería obxectable
referirse á CE en termos dunha constitución
“socialcomunista”. Agora mesmo, porén,
non son quen de imaxinar iso, é dicir, esa
situación na que a opinión pública aceptase
con normalidade a súa orixe socialcomunista.
Pero, en cambio, non vexo ningún problema
en trazar unha estratexia na que ademais
da operación de acoso ao Goberno do que se
trata con ese uso, contra a historia, do ad-
xectivo comunista, é facer imposible toda
participación de calquera partido comunista
na competición política democrática e mesmo
borrar a pegada dos comunistas españois
no pasado século. 

Está ben establecido que a estratexia
negociadora dos comunistas na comisión
constitucional estivo marcada polo repudio
que a legalización do partido provocara
na cúpula militar e na extrema dereita.
Fraga falou de “verdadeiro golpe de Es-
tado”. A partir de aí renunciaron á república
e romperon coa liña de lexitimidade que
obrigaría referendar a forma de Goberno.
Argumentaban que a alternativa en xogo
era ditadura ou democracia, non república
ou monarquía. Enténdese que concederan
tanto. Talmente facilitaron a restauración
borbónica. A dereita debería estar agra-
decida. Suárez estábao. Pero a dereita ac-
tual, polo que se ve, esqueceu isto e ten
decidido romper co réxime do 78, xusta-
mente por socialcomunista, é dicir, por
ter sido intransixente na defensa de que
non hai democracia sen, daquela, a parti-
cipación das masas obreiras, hoxe, sen a
das masas en vías de ser convertidas en
meras masas de datos xestionados por
algoritmos sen paixón política. 

ÁNGEL PÉREZ
Profesor de Filosofía Socialcomunismo
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AS NEVES

O Goberno Local, vai custear
os gastos derivados das limpezas
e desinfeccións necesarias para
cumprir coas necesidades de se-
guridade actuais. O embolso,
por un total de 3.970 € mensuais
de gasto adicional ao que xa se
vén facendo, inclúe actuacións
no colexio, nas escolas unitarias,
no Pavillón Municipal, e no
Centro de Día.

Faranse 25 horas semanais
adicionais de limpeza de refor-
zo con produtos desinfectantes,
no CEIP Marquesa do Pazo da
Mercé, e nas Escolas de Educa-
ción Infantil de Taboexa e Ru-

biós. Ademais, quincenalmente
levarase a cabo un tratamento
desinfección e posterior limpeza
á nebulización nestes centros de
ensino e no Pavillón Munici-
pal.

Igualmente, tamén se actuará
no Centro de Día, onde se reali-
zará un tratamento desinfección
e posterior limpeza á nebuliza-
ción cada quince días.

Pilar González Casas, Con-
celleira de Ensino e Servizos
Sociais, lembra o firme com-
promiso do goberno en materias
clave como Ensino e Sanidade,
e que, “a pesar de ser compe-
tencias da Xunta de Galicia, non

cumprido o compromiso de
asumir as limpezas adicionais e
desinfeccións dos centros deAS NEVES

Teatro, cine e documentais
centran a programación de ‘Cul-
tura no Outono’, impulsada pola
Concellería de Cultura do Con-
cello das Neves.

A mesma empeza o vindei-
ro domingo ás 18:30 h. coa
obra ‘Invisibles’, a cargo da
compañía ‘Redrum Teatro’.

A programación segue o do-
mingo 11 de outubro, ás 18:00
h. no mesmo escenario do Au-
ditorio Municipal, con ‘Rosalía’,
de Culturactiva. Trátase de algo
máis que un achegamento teatral
á vida e obra de Rosalía de Cas-
tro: é un espectáculo necesario. 

Nesta montaxe as nenas e

nenos descubrirán en Rosalía a
unha cativa alegre, forte e cu-
riosa, coma elas e eles, que vive,
xoga e goza o país da nenez.

As butacas do Auditorio pa-
san a ser as dun cine, ás 19:00h.
proxéctase ‘O que Arde’, a pe-
lícula do director lucense Oliver
Laxe, gañadora do Premio do
Xurado no festival frances de
Cannes; de dous Premios Gaudí,
ao Mellor filme europeo e Mellor
Fotografía, e de dous Premio
Goya, á Mellor Fotografía e
Mellor Astriz Revelación (para
Benedicta Sánchez). Segue o
cine, ás 19:00h. con ‘As tres
caídas de María Santiso’, de
Roberto Alvite, con Lucía Veiga,

Nanda Tasende, Tatiana Mouro,
Marita Martínez, Roberto Alvite,
Carla Capeáns e Tito Refoxo.

O 13 de decembro, no mes-
mo lugar, o Auditorio Municipal,
proxéctase, ás 19:00 h. ‘Noite
irisada’, da directora Bea Váz-
quez Campaña. Trátase dun so-
berbio documental sobre a loita
dos colectivos galegos de gais
e lesbianas durante as últimas
décadas.

En todas e cada unha das
actividades programadas se-
guirase o Protocolo COVID.
As reservas poden facerse
en bit.ly/ culturaoutono e ta-
mén mediante o teléfono móbil
no Código QR.

o domingo, día 27, arranca no auditorio a
programación de ‘cultura no outono’ as neves



-Para quen non vos coñeza, que é o
festival ENTREVERBAS? 

Sempre definimos ao ENTREVERBAS
como un encontro coa palabra. Xa que
as verbas son o elemento principal
sobre o cal xira calquera das disciplinas
que toquemos. Evidentemente a palabra
poética na voz dos seus autores e
autoras ten un peso maiúsculo e repre-
senta o núcleo central do evento.

-Celebrades a VI edición do festival.
Nun ano tremendamente atípico polas
circunstancias que todos coñecemos,
apostamos por manter a nosa proposta.
Adoitando todas as medidas preventivas
e de seguridade que esta situación ex-
cepcional require, decidimos non aprazar
nin suspender o encontro xa que a
cultura neste intre é máis segura que
nunca, polo tanto non tiñamos escusa

para non tentalo.
-Como é a implicación da veciñanza
da contorna co festival?

Somos unha aldea con poucos habitantes
pero o ENTREVERBAS está xa arrai-
gado e  agárdase con intriga por saber
quen formará parte de cada edición. A
resposta é boa e a colaboración total.
Estamos contentos de que Cabreira se
coñeza tamén por celebrar un encontro
literario e musical.

-E da sociedade de Salvaterra en xe-
ral?

Ben. Temos público que se achega
dende diferentes parroquias de Salvaterra
e tamén da vila. Hai que ter en conta
que este tipo de actos non soen ser de
grandes afluencias e aínda así cada
ano medramos en asistencia e iso é
motivo de satisfacción.

-Que tal se porta o Concello con
vós?, notastes algún tipo de diferenza
entre o anterior alcalde e a actual
alcaldesa?

Debo recoñecer que hai máis fluidez e
un contacto máis próximo con Marta.
Pero tamén creo que un concello debería
apoiar case de xeito incondicional pro-
postas deste tipo que nacen da ilusión
e da iniciativa de catro soñadorxs sen
máis pretensión que a de ofrecer algo
diferente á veciñanza. Seguimos tendo
a sensación de que imos aos concellos
a mendigar axudas cando debería ser
exactamente ao contrario.

-A organización de eventos que teñan
por obxecto a divulgación artística e
cultural require dun compromiso per-
soal moi elevado de quen decida im-
plicarse nese eido. Ti en particular,

alma mater do ENTREVERBAS, e
as persoas que colaboran contigo se-
guides ilusionados e con folgos dabondo
para facer do ENTREVERBAS un
referente no calendario cultural da
vosa comarca?

Si, por suposto. É verdade que hai un
esforzo detrás importante. Non vivimos
disto. Temos nosos traballos, familias
e quefaceres. O tempo nunca sobra
pero cremos que logo de seis edicións
o ENTREVERBAS está máis que con-
solidado na contorna e a ilusión segue
intacta. Xa pensamos no ano próximo.
Non o dubides.

-Seica van musicar algúns dos teus
versos, non?. Cóntanos ese acontece-
mento tan emocionante?

Vaia, pois así é. De feito xa o están.
Foi algo inesperado e froito da casua-
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MOTOS NOVOA
Tortoreos As Neves

986 667 470

“SE A POESÍA NON EMOCIONA, ALGO FALLA”
XESPI

VI FESTIVAL DE POESÍA “ENTREVERBAS”
Os pasados 25 e 26, na parroquia de Cabreira, no concello de Salvaterra, celebrouse a VI edición deste festival de poesía. A existencia, e persistencia no
tempo, deste tipo de eventos que pretenden a difusión cultural e defenden o uso das verbas como imprescindible instrumento en calquera interacción
humana é unha magnífica nova. E se, como no caso deste festival de poesía, a súa organización está formada por persoas de exquisita sensibilidade e
compromiso inquebrantable coa palabra, o seu resultado só pode ser soberbio, un ano si e outro tamén. Desde as nosas páxinas parabenizamos con toda a
intensidade que somos capaces de expresar aos seus organizadores, e erguemos de maneira simbólica a nosa copa para brindar con eles por 1.000
primaveras máis para o festival ENTREVERBAS. Nós falamos co seu alma mater:



lidade. De súpeto un día a cantante
Ugia Pedreira escríbeme dicindo que
lle gustan uns versos que eu compartín
hai tempo nas redes sociais e que se lle
daba permiso para musicalos. A sorpresa
foi maiúscula e a miña ledicia inmensa.
Nunca tal imaxinaría. Por suposto dinlle
permiso e así naceu Balada Senlleira
que xa podedes atopar en Youtube no
canal de Ugia nunha gravación fermo-
sísima que fixo no Mazonovo de Oscos.
Unha fermosura de vídeo.

-Ti es dos que pensan que a poesía
debe ter unha finalidade meramente
estética? Ou es dos que, coma min,
emociónaste cando les por exemplo
a Celaya :” maldigo la poesía conce-
bida como un lujo cultural por los
neutrales”?

Eu son dos que penso que se a poesía
non emociona é que algo falla. A
poesía ten que remexer nun. Dá igual
de que xeito pero non pode deixar in-
diferente. Pode ser un poema enteiro,

unha estrofa, un verso ou unha verba,
pero ten que cravarse en nós, facernos
cavilar e sentir.

-Neste contexto histórico tan preocu-
pante no que a vitoria sobre o adver-
sario semella ser o obxectivo de cal-
quera interacción humana, no canto
da cooperación, as xeracións máis no-
vas teñen espazo para gozar da poe-
sía?

Sempre existe ese espazo. Está aí, agar-
dando para ser descuberto e ocupado.
É máis, ese espazo está precisamente
para acubillarnos cando nos damos
conta que as mundanas loitas cotiás só
producen ansiedade e frustración.

-Remato Xespi. O ENTREVERBAS
é unha arma cargada de futuro?

O ENTREVERBAS nunca será unha
arma. O ENTREVERBAS é un lugar
de encontro e fraternidade onde a
palabra alcanza a súa máxima expresión.
E si, por suposto que confiamos nun
futuro mellor e máis xusto.
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SALVATERRA

O Concello de Salvaterra de Miño
continua co seu labor de integración tras
poñer en marcha un Plan de Emprego
2020 financiado con 167.149,4o euros
pola Diputación de Pontevedra que arrin-
cou en marzo.

Gracias a esta subvención o concello
contratou a 15 novos traballadores e tra-

balladoras municipais ao amparo da Liña
3 do Plan Concellos 2020. As persoas
contratadas en diferentes postos e cate-
gorías están a dedicarse a labores de
conservación e funcionamento de bens e
servizos municipais, tal e como recollen
as bases reguladoras da convocatoria do
plan. Desde aquí agradecemos o traballo
que están todos e todas realizando.

Plan concellos de salvaterra

SALVATERRA

O Concello de Salvaterra de Miño
ven de asinar coa empresa COVSA o
contrato de mellora da seguridade víal
entre Salvaterra e Oleiros a través da
construción de senda nas estradas Po-
400, PQ 1+110 – 2+380 e PO-402, PQ
0+000 – 0+140, que une o núcleo urbano
de Salvaterra co núcleo poboacional das
Zacoteiras en Oleiros, por un importe de
435.650,08€ Esta obra xunto o asfaltado

da PO410 suma unha inversión nesta
estrada de máis de 680.000€ financiados
mediante unha subvención concedida
pola Axencia Galega de Infraestruturas
da Xunta de Galicia, distribuída entre o
ano 2019 e 2020. As obras executaranse
ao longo de 1.460m e consistiran na pa-
vimentación da senda, previa realización
dos movementos de terras, execución de
muros de contención, execución de rede
de drenaxe de augas pluviais, etc.

asinado o contrato para a construción
da senda peonil

GASOLINERA 24h:
TIENDA CONVENIENCIA - BUTANO/PROPANO,

PELLETS,CARBON Y LEÑA - LAVADO DE

COCHES (TUNEL, BOXES Y ASPIRADO) -

APARCAMIENTO CLIENTES

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

NEUMATICOS - ALINEACION -

MANTENIMIENTO

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

LUGAR O RIO,1 - SALVATERRA

Bouza do 
Viso 7.
Salvaterra
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Hai tempo que non tiñamos ocasión
de falar. Como che vai a vida, Ru-
bén?

Eu creo que a resposta exacta é trepi-
dante. Vivimos tantos tan intensos
procesos políticos en tan pouco tempo,
que considero que ese adxectivo é o
que mellor a define

Agora imos ter, en principio, un longo
período sen procesos electorais?

Si, pero a situación política é moi
crítica e a crecente ocupación do
discurso social por parte da ultra-

dereita é enormemente preocupan-
te.

A crispación e violencia verbal que
se percibe pola rúa por parte dese
espazo que mencionas está nuns niveis
elevadísimos creo eu.

Que me vas contar a min que teño su-
frido ameazas pola rúa

Contra a túa propia persoa?
A min pola rúa téñenme chamado
“Rojo de mierda”..e cousas peores.
Esa é a tónica xeral, pero hai determi-
nados debates que se están colando,
como por exemplo o tema dos ocupas,
que serían impensables se non existise
este magma do discurso de extrema
dereita. O acoso que están a sufrir de-
terminados membros do goberno non
se parece en nada a outras situacións
da nosa historia recente. Ten unha
profundidade enorme e é unha estra-
texia consciente. O acoso que está a
sufrir Pablo Iglesias en concreto, non
o sufriron dirixentes comunistas no
franquismo na clandestinidade.

Xa que falas do tema dos ocupas.
Neste mesmo xornal, entrevistamos
á subdelegada do goberno e di que
ese suposto problema, en realidade,
non existe.

É que é así. Non existe.
Temos que falar da situación sanitaria.
Cal é a túa valoración?

O triunfalismo tanto da Xunta como
do Concello non se sostén. Os datos
de Galicia son malos e os da nosa ci-
dade son tamén malos. E a Xunta,
que ten a responsabilidade sanitaria,
mantén unha actitude absolutamente
neglixente eludindo responsabilidades
no goberno do estado e nos concellos.

Dicíame un mestre amigo meu que
estaba “acojonado” pola volta a clase
porque o protocolo que lles pasou a
Xunta é basicamente: sálvese quen
poida

Estou de acordo co teu amigo. A preo-
cupación sobre este tema é enorme, e
para os que temos fillas e fillos máis
aínda. O concello de Vigo e a Xunta
libran unha batalla absurda sobre as
competencias no canto de preocuparse
das urxencias. E nesa batalla perden
os colexios. Tamén quixera salientar
a diferencia entre o exemplo dos co-
lexios públicos e o desastre dos colexios
privados relixiosos cuxos protocolos
son lamentables.

Agardo que pronto poida haber unha
vacina, pero o devir dos acontece-
mentos, neste tema capital para a
humanidade, é tan decepcionante, xa
que se percibe competencia por acadar
un segmento maior de negocio en lu-

gar de cooperación, que a sensación
que me provoca e constatar o noso
fracaso como especie

A pandemia é un exemplo evidente
de crise sistémica. O funcionamento
da OMS e da industria farmacéutica
non fan máis que reforzar esa situación.
O único país que manifestou a súa in-
tención de ofrecer a súa vacina de
maneira gratuíta é Cuba. E a propia
OMS di que non pode haber vacina
de balde¡¡.A situación é enormemente
grave acrecentada por unha crise am-
biental que pode levar ao noso planeta
ao borde do caos.

A sensibilidade ambiental para con-
servar o único planeta que temos se-
mella que é cada vez maior, pero na
nosa cidade seica é máis importante
acender unha millonada de luces de
cores 

Ben, pois parece que é a única marca
que pode amosar o goberno municipal.
E por desgraza esa manifestación de
frikismo cada vez ten máis imitadores.
Eu creo que o tema das luces de nadal
de Vigo, xa cheira a caduco.

En Vigo hai pobres?
Vigo é a cidade con máis pobres de
Galicia.

O goberno de Abel Caballero fai o
suficiente para atender as necesidades
dos segmentos máis vulnerables da
poboación?

Non, rotundamente non. Os datos fis-
calizados polo ministerio de facenda
din que Vigo inviste pouco máis de
50€ por habitante,  fronte por exemplo
a Lugo que inviste 90 ou Coruña que

“O CONCELLO DE VIGO E A XUNTA LIBRAN UNHA
BATALLA ABSURDA SOBRE AS COMPETENCIAS
EN LUGAR DE OCUPARSE DAS URXENCIAS”

rubén PérEz. vocEiro da marEa dE viGo

Rubén é o voceiro da marea de
Vigo e secretario de organización
de Esquerda Unida. Achegámonos
ata o concello da cidade olívica a
conversar con el, e coñecer a súa
valoración da situación política
actual. Velaí vai o que deu de si a
nosa charla
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inviste 112.Somos unha das cidades
cun gasto social per capita máis bai-
xo.

Por que non se ven eses datos?
Porque Caballero ten un emporio me-
diático gañado a golpe de talonario.
As maiorías absolutas constrúense con
moitísimos instrumentos

Cal é a vosa posición en relación co
tema dos remanentes do Concellos?

A proposta inicial do ministerio de fa-
cenda era inasumible. O PP que foi
quen orixinou esa situación coa lei
Montoro, parecía o grande defensor
dos municipios. Nós xa dixemos, malia
as modificacións, que ese decreto ía
ser imposible gañalo no congreso, e
aínda así o ministerio de facenda e
Abel Caballero decidiron levalo e es-
cacharse. Agora haberá que pór unha
nova proposta enriba da mesa.

Utilizar o 100% dos remanentes?
Teño dúbidas. Antes de gastar os re-
manentes hai que derrogar a lei. A
lectura, ao meu xuízo é que o alcalde
de Vigo non pode ser presidente da
FEMP e que o ministerio de facenda
non pode facer unha proposta sen con-
senso.

En canto a política local quixera co-
ñecer a túa opinión sobre a situación
do sector cultural?

É un desastre absoluto. Caballero
orienta a súa política cultural focali-
zándoa cara aos segmentos que maio-
ritariamente lle votan, por iso non
existe política cultural orientada á mo-
cidade. O concello fai apartheid cultural,
só existen expresións culturais para o
votante tradicional do PP/PSOE para
o resto 0.

Cero, Rubén?
Cero patatero.

Estás dicindo que é o cálculo do inte-
rese electoral o que condiciona a po-
lítica cultural do concello?

Sen dúbida de ningunha clase.
Explícanos o voso plan para un Vigo
máis sostíbel?

Nós presentamos un plan para a de-
claración da emerxencia climática na
cidade. Temos un mal transporte pú-
blico que se está a degradar continua-
mente. Temos un contrato con Vitrasa
polo que se eles non chegan un número
determinado de viaxeiros estamos na

obriga de compensarlles economica-
mente. Debemos repensar esquema
do transporte público pero o que fai o
alcalde non son máis ca fogos de arti-
ficio.

Os montes do concello de Mos están
en serio perigo pola especulación ur-
banística. O perigo para os de Cabral
xa pasou completamente?

Si, porque o terreo queda clasificado
como reserva forestal.

Un triunfo marabilloso do movemento
veciñal

Abofé que si.
Falemos de Galicia. Unha nova maio-
ría absoluta de Feijoo, Galicia en
Común, o voso espazo, desaparece
do parlamento. E agora que?

Se durante unha lexislatura, o esper-
pento maior que viviu o parlamente
galego foi En Marea, non se podía
esperar gran cousa a verdade. Eu
sigo pensando que a única forma po-
sible para derrotar ao PP é a unidade
popular. En abril o escenario era moi
diferente, pero claro, se da noite para
a mañá o noso espazo político foi
identificado co goberno, pois todo o
desgaste que sufriu o goberno pagá-
molo nós.

Xa pero, iso que me dis trata de ex-
plicar por que, eu quixera saber,
agora que?

Eu son SO de Esquerda Unida, que
ten 30 anos de historia dos que no
parlamento de Galicia estivo 8.Que
ninguén se preocupe, nós non temos
problema en facer política fóra das
institucións, somos unha forza pegada
á realidade, non un produto de mer-
cado. Insisto, a nosa aposta pola uni-

dade popular non é para un momento
concreto, é unha aposta definitiva.
Pronto teremos asemblea nacional
galega e asemblea federal e alí to-
maremos decisións, que terán que
determinar que tipo de unidade po-
pular queremos.

Na asemblea nacional de Esquerda
Unida prevés un cambio de caras na
dirección?

Eu creo que teremos que renovar toda
a dirección.

Incluíndo a Eva e a ti?
Esta é unha reflexión persoal. Eva
leva moi pouco tempo e creo que
debe de continuar. En calquera caso é
unha decisión que terá que tomar ela.

No momento presente segues avalando
a decisión do espazo de Unidas Po-
demos de entrar no goberno de Es-
paña?

Si, rotundamente si.
E a praxe?

Nun goberno, non é como se entra se-
nón como se sae. Eu considero que o
Rubicón do goberno vai estar nos or-
zamentos. Agora ben, non me quero
nin imaxinar como sería esta crise se
non estivera Unidas Podemos no go-
berno. Estou seguro que a nosa presenza
no goberno explica a maior parte das
cousas boas que pasaron nel.

A xestión de Yolanda Díaz?
Está sendo impecable.

Unidas Podemos está no goberno por
convicción do PSOE ou porque non
lles quedou máis remedio?

Eu creo que no partido socialista ten
dúas almas, e realmente penso que
Pedro Sánchez si se cree o do goberno
de coalición.

REGUEIRO, 3 - OLEIROS - SALVATERRA
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Como Comezou a túa vida profesio-
nal no sector?

Comecei no sector en xaneiro de 1.989
nunha empresa auxiliar da construción
naval.

31 anos no sector, xa choveu¡¡
Si, a verdade é que si. Xa vin pasar un
feixe de persoas e acontecementos na
miña vida neste mundo da construción
de barcos.

Toda a túa actividade profesional no
naval, foi na mesma empresa?

Case toda.
E a túa vinculación sindical, como e
cando comezou?

No que respecta ao como, eu considero
que a vinculación sindical xorde dunha
suma de tres factores: o perfil persoal,
o contexto socio histórico no que un
viva e o exemplo dos comportamentos
dos que están, por unha cuestión xe-
racional, antes ca ti. Eu, ao respecto
disto teño que dicir que o exemplo
sindical de persoas que me precederon
foi moi relevante á hora de conven-
cerme para que me implicara persoal-
mente. No que atinxe ao cando, foi
arredor de hai 15 anos.

Visto desde fóra, teño a sensación de
que o sector,  historicamente na ría
de Vigo, móvese moito por picos, con
épocas de enorme carga de traballo,
e con etapas de moi escasa cantidade.
Recordo o enorme pico do 2.007 no
que moitas persoas da automoción
procuraban traballo no naval, e como
descendeu o pico de maneira brutal,
e a verdade, non se albisca un novo
ciclo alcista. É moi preocupante por-
que o problema semella estrutural.
Ti que opinas?

Si,  estamos nun proceso de posible
desaparición do sector naval tal como
o coñeciamos.

Vaia. Describes a situación con moita
dureza?

É que é a realidade. Como ti dis, o
sector moveuse historicamente por pi-
cos. Pero eran ciclos coiunturais, como
moito dun ano de duración. Porén, o
que cambia todo foi a crise do Tax
Lease, que estoupa no ano 2.011.Ese
xa non é un problema de ciclos, senón
que é unha bomba directa á liña de
flotación do sector. A parálise resultante
dese conflito é brutal, non só no naval,

senón en toda a actividade económica
asociada ao sector.

Para quen non o saiba. Cóntanos
que é o Tax Lease?

Un sistema de bonificacións fiscais
que existía en España, polo que se
permitía a grandes grupos econó-
micos aforrarse impostos se investían
na construción naval. O mecanismo
foi declarado nulo pola UE despois
dunha denuncia de estados compe-
tidores, cando en todos existían ins-
trumentos semellantes, co que a
construción en España encareceríase
significativamente en relación coa
competencia. Xa que logo os inver-
sores deixan de investir, e o que se
produce é o caos.

Desa situación, case dez anos despois,
aínda non demos saído?

Non. A reacción política en España
foi insuficiente e inadecuada e non se
logrou reverter o problema.

Vulcano está definitivamente mor-
to?

Hai quen ten moito interese en sote-
rralo.

Quen?

Hai moitos intereses. Se cadra o porto
de Vigo é o principal. Eles nunca ago-
charon o seu interese en recuperar
eses terreos.

O porto é o propietario dos terreos
nos que se asenta a factoría?

Do 40%, o 60 restante pertence ao
propio estaleiro.

E para que querería o porto reses te-
rreos?

“ESTAMOS NUN PROCESO DE POSIBLE
DESAPARICIÓN DO SECTOR NAVAL,
TAL COMO O COÑECIAMOS”

A SITUACIÓN INDUSTRIAL NA COMARCA DE VIGO A EXAME
A mediados deste mes de setembro o Deutsche Bank publicaba un informe titulado “Estudo de retorno de activos a longo prazo: a idade do desorde”. As
súas conclusións eran realmente preocupantes. Viña prognosticar para a década do 2020 o inicio dun novo ciclo estrutural que afectará a todo, no que se
producirá un empeoramento da desigualdade e un retroceso nas condicións de vida, así como un aumento dos brotes de violencia e conflitos en xeral,
resultantes do empobrecemento de grandes masas de persoas. Entendo que as conclusións desa análise non están moi lonxe da realidade, a modo e
exemplo convídolles a ler, nestas mesmas páxinas, a entrevista coa alcaldesa de O Porriño na que nos comentaba que antes da pandemia, o banco de
alimentos municipal axudaba a 160 familias, e agora xa están atendendo a 500 unidades familiares. Ollo que a situación non é ningunha broma e os
partidos fascistas que xa están na institucións non son outra cousa que unha manifestación sintomática máis da enfermidade real, da peste máis negra que
asolou á humanidade en toda a súa historia: o liberalismo económico. Para sabermos máis de como está por dentro a situación industrial da nosa comarca,
falamos con César e María. El é o responsable comarcal da CIG do sector naval e ela ten a mesma responsabilidade pero no sector de automoción 

césar rodríGuEz. rEsPonsabLE comarcaL do sEcTor navaL na ciG viGo
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Eles din que é unha necesidade do
porto, pero para nós iso é moi discuti-
ble.

As administracións municipal, auto-
nómica e estatal fan o necesario para
poder darlle unha saída ao estalei-
ro?

Se o fan, nós non o vemos. As palabras
poden ser moi bonitas pero se non
van acompañadas de feitos políticos
concretos non serven absolutamente
para nada.

Cal é a posición da CIG ao respecto?
Clarísima: Non podemos permitir que
se siga perdendo industria. Nós non
damos por morto a Vulcano, aínda
hai algunha oportunidade.

Cal?
É necesario que deixen de torpedear
as posibilidades de que algún empre-
sario que queira apostar polo sector
naval adquira eses instalacións.

Existen esas posibilidades?
Si, a día de hoxe hai dúas ofertas
encima da mesa. Todo o mundo, es-
pecialmente as administracións, deben
de involucrarse ao máximo en atopar
unha saída que posibilite que a cons-
trución naval continúe en Vulcano. O
contrario é unha profunda irresponsa-
bilidade, ou vai ti saber se algo peor.

A que te refires?
Isto non deixa de ser unha mera hipó-
tese; pero Vulcano ten, creo lembrar,
arredor de 80.000 metros cadrados de
terreo á beira do mar. Un caramelo
sen dúbida moi apetitoso para poten-
ciais especuladores.

E de Barreras que nos dis?
É unha incógnita. Teremos que ver
cal é a política industrial deste grupo

americano Ritz Carlton, que xa é o
novo dono do estaleiro.

Eles teñen un buque en construción
no estaleiro. A compra da empresa
terá por obxecto poder rematalo e
logo marcharse, ou realmente terán
intención de desenvolver unha política
industrial seria que asegure a viabi-
lidade futura da factoría?

Non podemos asegurar nin unha cousa
nin a contraria. Haberá que ver como
se desenvolven os acontecementos
para poder opinar con rigor.

Sobre os dous cascos da armadora
de Noruega que teñen parados en
grada, que saída lle vemos?, porque
non me digas que non é unha situación
surrealista

Pois teñen que chegar a un acordo
coa navieira claro, porque esas gradas
hai que liberalas, xa que ten as dúas
gradas ocupadas co que, malia que ti-
veran carga de traballo non a poden
asumir.

A industria auxiliar vai cobrar o que
se lle debe?

É imprescindible que Barreras chegue
a un acordo cos noruegueses.

Pemex foi unha cagada, unha estafa,
as dúas cousas, ou ningunha?

Buff. O de Pemex é incualificable. En
principio digamos que foi unha utili-
zación do sector por parte do PP para
poder gañar unhas eleccións. Os me-
xicanos tiñan o 51% de Barreras, pero
nunca chegaron a traer a ninguén para
que se fixera cargo. Esa circunstancia
amosa que, cando menos, o seu interese
real na factoría era moi cuestionable.
Agora mesmo están saíndo presuntas
vinculacións dos antigos xestores de

Pemex con prácticas corruptas, polo
tanto o que supostamente era o maná
que a presunta brillante xestión de
Feijoo traía para o naval galego, en
realidade foi un desastre.

Ti cres que o presidente Feijoo enga-
nou conscientemente á sociedade ga-
lega con este asunto?

Eu o que podo dicir é que o utilizou
para obter beneficios políticos

Ben, agora falemos dos estaleiros de
menor dimensión que Barreras e Vul-
cano. En que situación está Freire?

Freire é un estaleiro que sufriu a crise
do sector en menor nivel que os dous
máis relevantes. Chegoulle a crise
máis tarde e en menor dimensión, co
que puido saír dela en menos tempo.
Na actualidade ten unha liña de traballo
de certa regularidade

Non corre perigo a súa viabilidade
futura?

Entendo que non.
Metal ships?

Xa levan varios anos nunha situación
moi perigosa, sen carga de traballo,
agás un iate que recuperaron de Factoría
Naval de Marín, que si está en proceso
de construción.

De que viven  logo, se non teñen
carga de traballo?

Desde hai dous anos que entregaron o
último barco, viven case en exclusiva
da reparación.

Falando de reparación, vós sempre
mantivestes unha posición favorable
á construción dun gran centro de re-
paración naval na Ría de Vigo. Ex-
plícanos as razóns desa postura?

Pois porque entendemos que é unha
importante área de negocio que está

infra explotada. Galiza é unha moi
importante zona de paso de todas as
rutas marítimas mundiais, polo que
somos un mercado susceptible de
absorber numerosos clientes poten-
ciais. Pero quixera deixar moi claro
que a reparación ten que ser, ao noso
xuízo, un complemento, en ningún
caso substitutivo da actividade esen-
cial que debe seguir sendo a cons-
trución.

Os dous que nos quedan, Armón e
Cardama?

Armón é outro estaleiro que leva unha
liña regular de traballo sen altos nin
baixos salientables. Cardama é un es-
taleiro pequeno e neste momento está
vivindo da reparación.

A día de hoxe, aproximadamente a
cantas persoas dá traballo o sector
naval da ría de Vigo?

Non creo que cheguen a 5.000.
E no momento de pico elevado que
houbo arredor do 2007?

Estabamos ao redor dos 10.000.
Estamos falando de que na última
década destruíse o 50% do tecido in-
dustrial do sector da nosa comarca?

Si, soa moi duro, pero é a realidade. E
como che dixen ao comezo da conversa
a pinta é que vai ir a peor. Se finalmente
Vulcano acaba morrendo, con certeza
xa che digo que vai ir a peor irreme-
diablemente.

Quen ten responsabilidade na deriva
cara á irrelevancia que leva o sector
naval da nosa ría?

Os responsables son por unha banda
uns pésimos xestores empresariais e
pola outra a falta de implicación polí-
tica.

Carpmiño S.L. Fábrica y Exposición
Pol. Ind. Arbo. Barcela - ARBO

986 665 270 677 300 284 615 194 809 carpmino@gmail.com

Fabricación e instalación de carpintería a medida 
(muebles de cocina. baño, armarios, escaleras...)

Venta de tarimas, frisos y molduras.
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HORIZONTAIS:

A O MELLOR EQUIPO DE FÚTBOL DA HISTORIA DE
GALICIA-VOGAL.

B ANACORÉTICA-100.

C SAL DO ÁCIDO ÚRICO-1-NOME DE HOME.

D PARTÍCULA INDEFINIDA QUE FUNCIONA COMO
DEMOSTRATIVO-PRONOME PERSOAL DE
SEGUNDA PERSOA-VOGAL-DO REVÉS MAMÍFERO
RUMIANTE AFRICANO.

E EZKER BATUA-VOGAL-MOMENTO GRAVE E
DIFÍCIL.

F COR RUBIA NO ROSTRO POR MOR DA
VERGONZA-PRIMEIRA VOGAL-RENTA ACTIVA DE
INSERCIÓN.

G QUE NON TEN VIDA-AIRE-TERMINACIÓN VERBAL.

H NOME DE HOME-FAGA PRESIÓN SOBRE ALGO.

I REZA-ASOCIACIÓN AMERICANA DO AUTOMÓBIL.

K ERUPCIÓN CUTÁNEA DE GRANS E RONCHAS.

VERTICAIS

1 ISÓTOPO DO HIDRÓXENO.

2 ERRANTES.

3 CALCETÍN GROSO-EXTREMO, LÍMITE.

4 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DO TURISMO-
ADORNAR CUNHA ORLA.

5 CONCELLO DA PROVINCIA DE LUGO-PRIMEIRA
VOGAL.

6 IDIOMA TÁRTARO-1-VOGAL-CONSOANTE.

7 3-PARTÍCULA COMPARATIVA-ANACO DE
MADEIRA LONGO E DELGADO.

8 95-ANTIGA CIDADE DE MESOPOTAMIA-MAR
INTERIOR DE ASIA CENTRAL.

9 ANTIGO EQUIPO DE BALONCESTO DE FERROL-
QUE NON É REAL.10-ATRÉVESE-1.

10 VOGAL.

11 Á SÚA SOMBRA XUROU O ZECA.

o encrucillado de Khan Deán

   1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    11

SOLUCIÓNS:
HORIZONTAIS:  DEPORTIVO-A. B-EREMÍTICA-C. C-URATO-I-ROI. D-TAL-TI-U-UÑ. E-EB-O-CRISE. F-RUBOR-A-RAI. G-INERTE-
AR-R. H-ODILO-PREMA. I-ORA-AAA. K-SARABULLO
VERTICAIS:1-DEUTERIO. 2-ERRABUNDOS. 3-PEAL-BEIRA. 4-OMT-ORLAR. 5-RIOTORTO-A. 6-TT-I-E-B. 7-III-CA-PAU. 8-VC-UR-
ARAL. 9-OAR-IRREAL. 10-OUSA-M-O. 11-ACIÑEIRA 
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Como comezou a túa vida profesio-
nal?

Eu estudei deseño e patronaxe.
Vaia, polo tanto non tiñas pensado
orientar a túa vida neste sector?

Pois non. Comecei na mesma empresa
que estou agora en abril de 1.991.Arrin-
cou en Redondela en febreiro dese ano,
e eu entrei dous meses despois.

Debes ser das traballadoras máis
antigas da empresa?

Pois si, en abril do ano próximo fará
30 anos que estou alí. Os comezos
foron por pura e dura casualidade. Viña
eu de Pontevedra no coche e parei a un
amigo que facía dedo, o home viña
todo contento porque acababan de co-
llelo na empresa e animoume a que
fora pedir traballo alí. E eu fun, e como
non quere a cousa xa van 3 décadas.

Hoxe, trinta anos despois, estás arre-
pentida de ter collido a ese autosto-
pista?

Non.
Eu sei positivamente que ti pasaches
por circunstancias durísimas no teu
traballo, sei que sufriches boicots e
que se sometía a presión a compa-
ñeiras e compañeiros teus para que

non falasen contigo.
Si, foi así, tal como o dis.

E segues sufrindo esa situación?
Non, eu creo que os que a instigaran
xa se deron por derrotados.

Humanamente como se leva?
Non é nada fácil claro. Eu cheguei a
pasalo moi mal.

Por que comezaron os boicots?
Todo comezou cando a CIG decidiu
presentarse ao comité. Para evitar as
presións a preparación da candidatura
foi digamos que secreta, de feito a súa
presentación fixémola o último día,
dez minutos antes de que pechara a
mesa.

Debeu ser impactante?
E tanto que si. Aos 4 meses a min bo-
táronme á rúa e o comité foi revogado.
Protestamos e a min acabáronme por
readmitir co castigo de dous meses de
suspensión de emprego e soldo. E a
partir de aí comezou o a política de
acoso e derrubo.

Contra a túa persoa ou contra a
CIG?

Todos os que estabamos na CIG pasá-
molo mal. No meu caso chegou ao
punto de que cando eu entraba na ca-

fetería todo o mundo marchaba. Tamén
me chegaron a ofrecer 16.000.000 de
pesetas para que me marchase da em-
presa.

Miña nai ¡¡
Eu son moi teimuda e nin acepto nin
me rindo ante as inxustizas. A min

chegáronme ofrecer ser xefa de sección
se abandonaba o comité, cando lles
dixen que non, comentáronme a posi-
bilidade de cambiar para CCOOO ou
para UGT.

E ti que contestaches?
Desculpa a expresión pero xa que mo
preguntas vouche responder literalmente
o que lle dixen: eu milito onde me sae
da cona, eu milito na CIG e nin vostede
nin cristo bendito vaime facer cambiar
de central sindical.

Quen foi a primeira persoa da CIG
que contactou contigo?

Henrique Viéitez, pero eu teño tres re-
ferencias sindicais por encima de cal-
quera outra que son Miranda Vigo, Al-
berte Gonçalvez e Xose Lois Romero.
Non quero ser inxusta porque eu son
da CIG,  estou orgullosa de selo e
sempre concibín a actividade sindical
como un traballo colectivo, pero habendo
na CIG infinidade de persoas ás que
aprecio e respecto vasme permitir sa-
lientar a esas 3 como especiais para
min.

Como valoras a situación actual do
sector da automoción na nosa co-
marca?

“A ADMINISTRACIÓN CARECE DUN PLAN PARA
A PREPARACIÓN DO NOSO SECTOR, CARA AO
FUTURO TECNOLÓXICO E ECOLÓXICO”

maría xosé García. rEsPonsabLE nacionaL da ciG do sEcTor dE auTomociÓn
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Agora mesmo está nunha situación
alcista. Nós non contabamos con que
despois do parón motivado pola si-
tuación sanitaria estiveramos produ-
cindo con quendas incluso de fin de
semana. Neste momento estamos pro-
ducindo igual que antes do confina-
mento. Na empresa principal de auto-
moción, PSA, en outubro van quitar
unha nova quenda de fin de semana.
O problema máis importante é que a
devandita empresa principal é unha
empresa de furgonetas, diésel e gaso-
lina. Non teñen un proxecto eléctrico
grande que poida dotar de carga de
traballo ás auxiliares. Hai empresas
como por exemplo Borgwarner que
fan motores que están nunha situación
moi complicada, e que si se deixase
de facer o coche diésel poderían ter
problemas moi serios.

De feito nesa empresa de Zamáns
chegou a haber unha formulación
de hipótese dun ERE moi importante
hai pouco tempo

Si. Imos ver, o razoable é que tanto
PSA como todas as factorías fabri-
cantes pensen xa en modelos eléctricos
viables,  para írmonos adaptado aos
poucos, porque no ano 2050, hai
quen di que xa no 2030, as cidades
de máis de 50.000 habitantes non
poderán ter coches nin de diésel nin
de gasolina.

A ecoloxía e a necesidade de apostar
por non contaminar o planeta é
compatible cunha industria de au-
tomoción sólida e solvente?

Si, estou segura de que si. Debemos de
buscar as fórmulas que o fagan com-

patible, porque o desenrolo industrial
é moi importante, pero se nos cargamos
o planeta non serve absolutamente para
nada.

E hai alternativas?
Si, claro que as hai, pero lamentable-
mente a administración autonómica
non desenvolve ningún tipo de política
na súa procura. A CIG ten un proxecto
para a automoción desde o 2018.

En que consiste?
Basicamente nas seguintes medidas:
-Apostar polo coche híbrido e eléctri-
co
-Apostar polo coche híbrido a gas
-Apostar polo coche autónomo
-Desenvolver unha política enerxética
de país para o sector da automoción
-Desenvolver un plan de rexuvenece-
mento dos cadros de persoal
-Formación do persoal cara aos novos
sistemas de fabricación
-Ter unha mesa do sector na que parti-
cipen a parte sindical, a empresarial, a
administración e as 3 universidades
galegas.

Os principais problemas que ten o
sector cales son?

Alén do que che comentei referente
a que non existe un plan global de
preparación do sector para o futuro
tecnolóxico e para o futuro, en reali-
dade para o presente, ecolóxico, pois
os ritmos de traballo desbocados, os
salarios cada vez máis baixos, as
producións extremas,  a precarización
xeral das condicións de traballo e
apouca estabilidade na contratación.
As plantillas mudan con moita fre-
cuencia co que non é nada fácil

acadar a especialización necesaria
para desenvolver un traballo de ma-
neira adecuada. Nós temos que ser
capaces en Vigo de que a automoción
teña contratos estables.

O meu pai traballou 38 anos en Ci-
troën, e recordo que na súa época
traballar alí era para un operario o
mesmo que para un montañeiro co-
roar o Everest

Esa situación que describes, efectiva-
mente foi así, pero xa morreu hai anos.
Hoxe calquera operario ou operaria
prefire traballar nunha auxiliar ca na
principal.

Por que?
As condicións de precariedade,  e ritmos
de traballo esaxerados que antes che
comente,i en PSA son peores ca nas
demais empresas.

Vimos de vivir na nosa contorna
unha arrepiante vaga de accidentes
laborais que orixinaron a morte de
varias persoas. Que explicación ten,
para a CIG, esa situación?

Os erros humanos existen, pero cando
algo se repite con frecuencia con pará-
metros semellantes xeralmente hai al-
gunha razón que o provoca. Nós con-
sideramos que os ritmos de traballo
esaxerados son os que orixinan este
tipo de accidentes.

Sobre a deslocalización que nos dis?
Esa é unha das ameazas máis grandes
á que nos someten. Eu levo máis de 15
anos escoitando que se non aceptamos
empeorar as condicións as empresas
marchan.

O problema é que cobrades dema-
siado?

Non, claro que non. Se ese fose o pro-
blema en Euskadi, por exemplo, non
debera existir unha soa empresa pois
eles teñen mellores condicións ca nós.
O problema é que non existe por parte
da administración autonómica unha
política adecuada de fiscalización dos
cartos que se lles dá ás empresas a
modo de subvencións. Se unha empresa
recibe cartos públicos deben estar sufi-
cientemente regulados para que lles
sexa imposible levar a produción a
outras zonas.

Avenida
AtlÁntica - Vigo
hola@ofaneco.com

640 696 403
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En Ponteareas, na rúa trobador Xoán García de Guillade número 50 está o Club Leam. Alí encontramos un amplo e luminoso local con cinco salas diferentes
nas que un equipo de profesionais de ampla experiencia e solvencia ensinan artes marciais e distintas actividades deportivas. O Club está dirixido por José
Loren, un experimentado profesor que pretende darlle aos seus alumnos e alumnas tanto formación deportiva, como integral en valores propios da práctica
das artes marciais. Ata hai nada estaban nun pequeno local non moi lonxe da súa localización actual, e con motivo do cambio dirección achegámonos ata
Ponteareas a conversar con seu director

“A PRÁCTICA DAS ARTES MARCIAIS ACHEGA
UNHA SERIE DE VALORES FUNDAMENTAIS
PARA A VIDA DIARIA”

JOSE LOREN, DIRECTOR DO CLUB

Como un vigués do Calvario acaba
ensinando artes marciais en Pontea-
reas?

Eu levo toda a vida relacionado coas
artes marciais. O club Area de Vigo
no que traballei 25 anos pechou, entón
ao quedar sen traballo montei a aca-
demia anterior, cun socio no 2019, na
rúa Camelias, de aquí de Ponteareas.
O compañeiro decidiu marchar, ese
local quedóusenos pequeno, xurdiume
a oportunidade deste (Trobador García
de Guillade nº 50) e aquí estou con
moitísimas gañas e ilusión.

Este local é moito máis grande que o
anterior, non?

Si, a verdade é que si. O aforo multi-
plícase, e podemos ter ata catro acti-
vidades ao mesmo tempo.

Cando comezou a túa historia coas
artes marciais?

En 1977.
Caramba xa choveu, e por que?

A min sempre me atraeu a práctica
deportiva e a competición. Inicialmente
déuseme pola natación, pero naquel
ano, cando tiña 15, decateime de que
xa non podía crecer máis. E non sabería
dicirche pero creo que un pouco pola
influencia de Bruce Lee, que daquela
estaba moi de moda, deume por probar
polas artes marciais. E mira, como
que non quere a cousa xa pasaron
máis de 40 anos.

Que achega a práctica das artes mar-
ciais?

Unha forma de vida chea de valores e
principios moi importantes para o teu
desenrolo integral como ser humano.
O esforzo, o traballo, o respecto aos
demais, o non darche nunca por ven-
cido, o afán de superación, o compa-
ñeirismo, a igualdade....son valores

imprescindibles para quen practica as
artes marciais, e enormemente rele-
vantes para encarar a vida.

Esa forma de entender a vida é a
que procuras transmitir ti, aos teus
alumnos e alumnas?

Sempre, en todos e cada un dos ca-
sos.

Ti persoalmente a que nivel compe-
titivo chegaches?

Eu teño varias medallas tanto en com-
peticións galegas, como españolas
como internacionais.

Artes marciais hai moitas. As dife-
renzas entre elas son significativas
ou pola contra son prácticas simila-
res?

No que respecta á formación e os va-
lores,  en todas as artes marciais é
igual. No que respecta á técnica e aos
estilos, si hai diferencias na utilización
do corpo.

Ti especialista en?
Taekwondo e Kickboxing.

Calquera che tuse a ti.
Ha ha ha ha. Non home, eu son unha
persoa moi pacífica.

Que é o máis edificante da túa profe-
sión?

Ser parte da formación integral dos
nenos e das nenas. Cando alguén, que
estivo moito tempo contigo, che saúda
con afecto e agradéceche que teñas
contribuído á súa formación integral
como ser humano pois é enormemente
agradable, compensa calquera mal
momento e faime sentir moi orgullo-
so.

Cando un neno ou unha nena ven a
LEAM, que ven buscando, deporte
ou formación?

A non ser que teña antecedentes na
familia que xa saiban o que son as

artes marciais soen vir buscando un
traballo físico. Os valores que leva
implícitos a arte marcial vanse adqui-
rindo co tempo.

E LEAM que lle pode achegar a
quen veña a el?

Como che dixen, nós tratamos de axu-
dar á construción de seres humanos
libres, íntegros e dignos. E intentamos
transmitir o sistema de vida que leva
asociado a práctica da arte marcial. E
desde logo unha formación deportiva
enormemente sólida, solvente e rigo-
rosa. Temos un abano enorme de acti-
vidades.

Por exemplo?
Baile moderno, ximnasia rítmica, acro-
bacias, taekwondo, boxeo....O obxec-
tivo de todas as persoas que formamos
o club LEAM é a correcta formación
física dos alumnos.

Cantos mestres traballades en LEAM?
De momento tres. En breve seremos
algún máis.

En liñas xerais como é a receptividade
que amosa unha persoa que nunca
na vida tivera contacto coas artes
marciais?

Absolutamente positiva. A arte marcial
desenrola un elevado sentido da im-
portancia da satisfacción colectiva. E
cando un neno ou unha nena chega a
primeira vez, sen nós dicir nada, au-
tomaticamente todos os seus compa-
ñeiros e compañeiras acoden a facili-
tarlle a súa integración e comodidade.

Caramba que bonito.
Si, a verdade é que si. Como che
dixen, teño a convicción de que as
artes marciais axudan a construír a
seres humanos íntegros.

A práctica das artes marciais no club
LEAM é para todo tipo de petos?

Si, para todo tipo de economías. Nós
non imos deixar a ningún neno fóra
porque a súa familia estea a pasalo
mal.

Afectouvos moito a crise sanitaria?
Si claro que afectou, pero eu quixera
transmitir unha mensaxe de tranquili-
dade, pois nós cumprimos con escru-
puloso rigor as medidas sanitarias, e
vir facer deporte ao noso club, non só
é san útil e divertido senón que tamén
é seguro.

Cando tedes previsto ter o local a
pleno funcionamento?

Agardo que o 5 de outubro.
Rematamos, Loren se algún lector
quere contactar con vós?

Visitándonos fisicamente, que será un
pracer, no correo: loren.taekwondo@
gmail.com, no tfn 665858420. E pronto
teremos web.

O CLUB LEAM DE PONTEAREAS ESTREA LOCAL
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NAIALMAXOÁN ALONSO
Corresponsal en Euskadi 

Ouniverso é tan grande que nos
nosos ollos tan só collen dous

baldes de auga e unha manchea de
área. O resto, que ben sendo moito,
segue a expandirse cara horizontes
curvados alén das fronteiras do noso
coñecemento.

Ó longo da historia da humanidade
o home e a muller fóronse adaptando
aos cambios estacionais, sen maiores
ferramentas cas súas mans e o seu
primitivo instinto de supervivencia,
ata chegar até aqui, onde nos atopa-
mos hoxe.

Dende este apeadoiro, na beira
amable do mundo, onde só sabemos
chorar polo noso, polos que teñen a
mesma cor da pel ca nós, seguimos
na loita de tentar entender todo canto
nos arrodea. A terra, as mareas, os
lóstregos, os buracos negros, os teo-
remas matemáticos, a química dos

bicos, a brutalidade da guerra, o medo,
a perda da memoria, a existencia de
deus ou mesmo o peso da alma.

Nesta difícil tarefa empregamos
frases interminábeis, adxectivos aban-
donados, palabras impronunciábeis
que non atinamos a deletrear, coma
quen olla ó ceo na procura de respostas
co galo de nos liberar da dor da hu-
manidade.

É entón cando buscamos acubillo
no silencio das nosas casas, na soidade
dos montes, nas apertas dos amigos,
nos libros, nas esculturas de mármore,
nos lenzos pendurados das paredes
dos museos, na cultura, no arte ou
nos sentimentos alleos pentagrama-
dos.

Din que na terra existen sete mil
línguas. Sete mil xeitos de ollar o
mundo. Sete mil xeitos de entender o
mundo. Sete mil xeitos de respirar.

Sete mil xeitos de voar. 
Non embargantes, hai veces, nas

que a palabra no lugar de ser un
caxato que nos axude na nosa vida e
morte cotián, esta, convírtese nunha
pedra no lombo, e morremos insus-
tificadamente en cada latexo coma
fan os afogados.

E cando xa nada paga a pena, bus-
camos abeiro na linguaxe universal,
a música. Só a música é quen de ca-
miñar sobre a brétema dos ríos que
nos illan e chegar á alma.

Falando de almas, seguro que si
escoitades o novo traballo do pianista,
veciño de Redondela, e, amigo, Alberto
Vilas, NAIALMA, ides comprender o
que estou tentando esclarecer.

Alberto abre as fiestras do seu cor-
po, da súa vida, da súa memoria nun
tempo onde a honestidade e cousa de
tolos, naúfragos e suicidas.

Naialma é un disco pero tamén un
libro. Naialma é un fogar cas portas
abertas de par en par. Doce portas á
esperanza nun mundo onde oas cativos
xa non fan castelos de area no aire e
os maiores xogan á guerra no seu
tempo de lecer.

Desta vez, Alberto Vilas lévanos
de viaxe nas súas costas coma se fora
unha ave que coñece o camiño de re-
greso ao fondo das cousas realmente
importantes; a memoria, a humani-
dade, o agredecemento, o corazón e
aialma.

Hai veces que precisamos de com-
paña nesta terra desértica, neste pá-
ramo onde moitos de nós xa perder-
mos a esperanza hai tempo.

Eu tamén daría un mundo, Alberto
Vilas, por esta canción de berce, por
este berro teu da aialma, dende aial-
ma.

opinión
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redondela

REDONDELA

As ANPAs de 13 centros
públicos de Redondela reiteran
que a organización das aulas
matinais, comedores e activi-
dades extraescolares do curso
2020-2021 depende da von-
tade da Consellaría de Edu-
cación. A responsabilidade por
posibles contaxios nestas ac-
tividades non pode ser das
ANPAs e os custes adicionais
dos servizos seren asumidos
polas familias. 

As ANPAs dos centros pú-
blicos de Redondela ofreceron
os servizos de aula matinal,
comedor ou actividades ex-
traescolares a máis de 1000
nenos e nenas do municipio
durante o cursos 2019-2020.
Actividades realizadas de for-
ma altruísta, desinteresada e

cun custe persoal de tempo e
esforzo considerable. A von-
tade das ANPAs é continuar
articulando e organizando ditas
actividades e ofrecer ás fami-
lias de Redondela mecanismos
de conciliación laboral e fa-
miliar e ofrecer ás crianzas
servizos de calidade e activi-
dades que favorezan a súa
maduración persoal, social,
emocional e cognitiva. O Pro-
tocolo de adaptación o con-
texto da COVID19 nos centros
de ensino non universitaria
publicado pola Xunta de Ga-
licia o 22 de xullo dificulta
este traballo. 

O pasado 21 de agos-
to, ANPAS de 13 centros de
ensino público do Concello
de Redondela enviaron un es-
crito á Consellería de Educa-

ción comunicando que non
se había realizar ningunha ac-
tividade presencial das que se
tiñan previstas para o vindeiro
curso 2020/2021, incluíndo
aula matinal, comedor e acti-
vidades extraescolares dadas
as condicións descritas na pro-
tocolo publicado pola Xunta
de Galicia o pasado 22 de xu-
llo. Dúas semanas despois,
hai dous feitos que aumentan
a preocupación das ANPAS
e, ao seu pesar, obriga a manter
a suspensión de ditas activi-
dades:

Por un lado, non temos
recibido ningunha resposta da
administración autonómica
mostrando desinterese e des-
consideración polas ANPAs
de Redondela e os centos de
familias beneficiarias das ac-

tividades e servizos que or-
ganizamos. 

Por outro lado, o 31 de
agosto, a Consellería de Edu-
cación publica a súa última
versión do Protocolo de adap-
tación o contexto da CO-
VID19 nos centros de ensino
non universitaria. Neste texto,
que carece de valor legal ao
non estar publicado no DOG,
non se recolle ningunha das
reivindicacións das ANPAS.

O texto continúa cargando
toda responsabilidade sobre
posibles contaxios da CO-
VID19 e as súas consecuencias
nas entidades organizadoras
das aulas matinais, comedores
e actividades extraescolares.

O texto non contempla
axudas económicas para a or-
ganización das actividades. 

A Consellaría de Educación segue sen atender
as demandas das ANPAs de Redondela
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entrevista de Montse Fajardo

Gustaríanos que fixese unha valoración destes
dous primeiros anos dunha xestión, supoño,
moi condicionada pola crise sanitaria. 

Foron dous anos intensísimos, pero intensísimos.
Primeiro polo momento e a forma en que se
produce o cambio de goberno, a través dunha
moción de censura que loxicamente dificultou
moito o traspaso. Logo, pola presunción de
que era un mandato que ía durar pouco e axiña
habería convocatoria electoral. Iso fixo que a
presión fose fortísima. Asuntos que levaban
anos durmindo o soño dos xustos de súpeto
pasaron a ser cuestións de máxima urxencia.
Infraestruturas ou débedas históricas que tiña o
goberno de España con outras administracións
saíron á luz como se esqueceran que durante
moitos anos o goberno estivera en mans do
Partido Popular, que era quen as tiña que ter
solucionado. Cando se produce o cambio hai
unha mobilización xeral para esixirllas ao novo
goberno, e, ademais de todo iso, houbo dúas
eleccións xerais, unhas eleccións municipais,
unhas autonómicas... En fin, un tempo duro. 

E logo chegou a pandemia…
Desde o mes de marzo, a pandemia esixiu que
nos dedicásemos en corpo e alma, sen horario,
a preservar a saúde da poboación. Traballamos
con moita responsabilidade, con moito com-

promiso, pero tamén con moito esgotamento
tanto no equipo desta Subdelegación como no
conxunto do funcionariado da administración
estatal, que en condicións moi duras tivo que
seguir levando a cabo tarefas imprescindíbeis.
Hai que ter en conta que da administración do
Estado dependen servizos esenciais tanto para
a saúde como para garantir o abastecemento de
alimentación: Inspección de Pesca, portos, fron-
teiras… Iso levou ao persoal a niveis de estrés
e esgotamento extraordinarios. 

A esas responsabilidades cotiás, realizadas
en condicións extremas, hai que engadir o
feito de que o 14 de marzo asume o mando
único en materia de Seguridade…

Iso hai que recalcalo, que soamente foi en
materia de Seguridade. Quero deixalo moi
claro: nós non asumimos competencias propias
doutras administracións. As policías locais que-
daron baixo o mando único da Subdelegación
pero podían, por exemplo, seguir poñendo
multas por mal estacionamento. Pois exactamente
o mesmo pasou con Sanidade ou con Educación
onde a administración autonómica ten compe-
tencias exclusivas. Así o establece o Real
Decreto: “sen menoscabo das competencias
propias de cada administración” pero iso foi
terxiversado…

A Subdelegada resalta o labor realizada polos corpos e
forzas de seguridade durante o Estado de Alarma e
especialmente a intervención do exército nos centros de
maiores onde, recoñece, enfrontáronse a unha grave
problemática de infeccións
Di que “o PSOE é un partido republicano, está na súa
historia e nos seus estatutos pero é un partido de goberno e
a xefatura de Estado non é o debate prioritario para a
cidadanía neste momento”

Maica Larriba García (Pontevedra, 1953) é sen dúbida unha
das persoas da provincia nas que o presidente Sánchez ten
maior confianza. Apoiouno nos momentos máis duros da
súa traxectoria política e el amosoulle o seu recoñecemento
integrándoa no comité federal do PSOE, formación pola
que xa fora concelleira de Pontevedra entre 1987 e 1995 e
delegada de Presidencia no bipartito autonómico. Actual
secretaria da agrupación local, desde xuño de 2018 exerce
como subdelegada do Goberno e polo tanto, foi a máxima
autoridade no territorio tras a implantación do mando
único no Estado de Alarma provocado pola xestión da
pandemia da COVID. 

MAICA LARRIBA GARCÍA, SUBDELEGADA DO GOBERNO NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

“POLICÍA E GARDA CIVIL COINCIDEN EN QUE, EN
PONTEVEDRA,  A PROBLEMÁTICA DA OCUPACIÓN
DE VIVENDAS NON EXISTE, SÓ ESTÁ NOS MEDIOS”

Coñéce a nosa tenda On Line www.floristeria candela.es



Non houbo boa sintonía entre as
distintas administracións...

Eu podo responder polo que foi a nosa
responsabilidade. Nós mantivemos sem-
pre unha lealdade absoluta e a vontade
de coordinar baixo esa idea de que este
virus vencerémolo con unión. Manti-
vemos sempre a máxima colaboración,
non entramos en ningún tipo de provo-
cación nin cuestionamos o traballo dou-
tras administracións… 

Semella que co paso do tempo houbo
un cambio no papel dos corpos e
forzas de seguridade do Estado, es-
pecialmente do exército. Nun pri-
meiro momento parecía ter unha
actuación centrada no control da
poboación e logo centrouse máis en
tarefas de colaboración, como a de-
sinfección dos centros de saúde. É
así?

O labor de todas as forzas e corpos de
seguridade do Estado é impagábel. No
caso concreto do exército, o Ministerio
de Defensa formaba parte do mando
único xunto con Sanidade, Transportes
e Interior e desde o primeiro momento
púxose en marcha a operación Balmis
que implicaba a participación da Unidade
Militar de Emerxencias tanto na patrulla
das rúas como na desinfección de puntos
estratéxicos onde a transmisión do virus
podería ser máis intensa: estacións de
bus ou tren, espazos comúns de zonas
comerciais, centros de saúde… E como
axiña se viu que a UME non era da-
bondo, sumáronse o resto de dotacións
militares, no noso caso a Brilat. 

Houbo unha intervención especial
nos centros de maiores?

Si, porque había unha problemática
moi grave de infeccións. Atendemos
todas e cada unha das residencias da
provincia e mesmo triplicamos as visitas
naqueles puntos máis preocupantes,
por suposto, comunicando todas as in-
tervencións tanto á administración au-
tonómica como aos concellos afectados. 

Cre que isto axudou a mellorar a
imaxe do exército ante a poboa-
ción?

Creo que o exército fixo un traballo
impagábel, que a cidadanía recoñece e
que contribuíu a aumentar a súa sensa-
ción de seguridade e protección.

A oposición critica que o reparto
estatal de fondos destinados a loitar
contra os efectos da pandemia pre-
xudica a Galiza, que apenas recibe
un 4 por cento do total. O reparto
prima aquelas zonas máis afectadas
polo virus pero o noso territorio ten
casuísticas como pode ser a disper-
sión da poboación, que encarecen
as medidas a por en marcha, por
exemplo, na volta ás aulas. 

Nós somos conscientes da incidencia
que ten a dispersión da poboación:
complícao todo e os recursos nunca
son dabondo. Eu querería sempre que
os fondos que viñesen ao meu territorio,
á miña Comunidade Autónoma, fosen
máis, pero quero lembrar que ese acordo
tomouse por unanimidade na conferencia
de presidentes e en base aos datos que
proporcionaron as comunidades autó-
nomas respecto á incidencia da COVID
19 e aos gastos que significaron para
as respectivas administracións sanitarias.
É certo que non se pode obviar a dis-
persión da poboación cando falamos
de recursos para Galiza pero a Xunta,
ao revés do que se recrimina agora,
puxo a dispersión como factor positivo
porque evitaba o contaxio. Non o utili-
zaron ao seu favor, e non só iso, no
caso concreto do Ensino a súa única
discrepancia era que fosen fondos fi-
nalistas. É dicir, non só non pediron
máis fondos para o regreso ás aulas se-
nón que pediron poder utilizar ese
cartos para outras cousas. Foi o goberno
estatal o que dixo que non, que esa
axuda de 2.000 millóns, que oxalá foran
máis, tiñan que utilizarse en Educación. 

Centrándonos na zona de Ponteve-
dra, a situación parece grave. Que
está pasando cos contaxios neste te-
rritorio?

Ás veces mestúranse un pouco as
cifras. Unha cousa son os máis de cin-
cocentos casos que se superaron no 15
de setembro na área sanitaria de Pon-
tevedra, que inclúe un ámbito territorial
moi amplo, -toda a comarca ponteve-
dresa ata a Estrada e tamén o Salnés-, e
outra é a incidencia na capital. Pero é
certo que as súas cifras son preocupantes.
Hai que ter en conta que a cidade é un
foco de atracción para toda a área e
principalmente para persoas de concellos
limítrofes que traballan, fan as compras
ou simplemente transitan por aquí; e
ademais é un destino turístico… así
que hai moita mobilidade e por iso é
que a metade, máis ou menos, dos
casos, rexístranse nesta vila. 

É unha cifra moi alta. Cre que se
están tomando as medidas adecua-
das?

Si, si, é moi, moi alta. O que eu podo
dicir é que nos puxemos a disposición
desde o primeiro momento tanto das
autoridades sanitarias como locais para
que conten, como non podía ser doutra
forma, con toda a colaboración das
forzas e corpos de seguridade do Es-
tado. Tamén pedín ás autoridades sa-
nitarias de Pontevedra, que recordemos
son as que teñen as competencias, que
houbese unha maior coordinación coa
Policía Nacional e a Garda Civil, que
dada a carestía de recursos da Policía
Autonómica, son as que actúan. Os
seus mandos fixéronme saber que pre-
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"VÉNDESE VIÑO DA CASA”
(ALBARIÑO E CONDADO) SEN
ETIQUETAR. EMBOTELLADO E
MOI RECOMENDADO PARA
HOSTELERÍA

635 910 087
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AVDA. DE REDONDELA, 31 - CHAPELA

cisaban maior información sobre os
puntos nos que había que incidir: en
que rúas houbera un gromo, que locais
se pecharan por dar positivo… a fin
de non traballar a cegas. Así que na
Xunta Provincial de Seguridade pedín
ás autoridades sanitarias maior coor-
dinación e agardo obtela para que a
actuación das forzas de seguridade
que nos esixe esa mesma administra-
ción autonómica poida ser o máis
eficaz posíbel. 

A crise sanitaria está abocada a de-
rivar en crise económica. Iso pode
xerar unha maior inseguridade ci-
dadá?

Eu primeiro quero aplaudir a xestión
do goberno de Sánchez que vía ERTE,
axudas a traballo autónomo ou a outros
sectores, non está deixando ninguén
atrás. Ese é o lema do goberno e creo
que se está a cumprir a pesar das
moitas trabas que atopamos. Tramitar
tantos expedientes e cos recursos hu-
manos reducidos, posto que o funcio-
nariado tamén ten dereito a protexer a
súa saúde e a das súas familias, non é
doado nin rápido pero é evidente que
o tratamento que se está a dar a esta
crise non ten nada que ver coa que lle
deu o Partido Popular á crise anterior.
Así que eu pido comprensión e con-
fianza en que se vai procurar a protec-
ción da xente máis vulnerábel ata onde
sexa posíbel e con todos os recursos
dispoñíbeis. A verdade é que polo de
agora non estamos percibindo unha
maior conflitividade; si un incremento
das mobilizacións de todo tipo pedindo
políticas de protección ou denunciando
cuestións que entenden non están sendo

abordadas polas administracións com-
petentes de xeito adecuado. Pero agardo
que a conflitividade social non sexa
un problema porque para que ninguén
fique atrás temos que reconstruír a
economía entre todos: administracións,
partidos, sindicatos, cidadanía… Ne-
cesitamos unión para vencer a pande-
mia e reconstruír o país. 

Durante a pandemia rexistrouse un
descendo no número de denuncias
por violencia machista. Cre que hou-
bo menos casos ou simplemente o
confinamento fixo que as vítimas
denunciasen menos?

Eu non creo que na pandemia se re-
duciran os casos. Creo que, efectiva-
mente, fíxose máis difícil para as mu-
lleres denunciar, e por iso, a pesar
das mensaxes enviadas desde as ad-
ministracións para lembrar que o te-
léfono estaba aí, que se seguise de-
nunciando, durante o Estado de Alarma
houbo unha redución moi potente das
denuncias que, logo, tras o confina-
mento, se volven disparar. Iso fainos
crer que foi un descenso puntual,
pola situación e quizais tamén polo
maior control que os agresores tiñan
sobre elas nesas circunstancias, pero
ata que non pase un tempo e non po-
damos analizar os datos será difícil
deducir moito máis. 

Na actualidade estase tamén a falar
moito dunha cuestión que, porén,
non parece unha problemática real
senón un debate creado por intereses
económicos. Refírome á ocupación
de vivendas. Manexa a Subdelega-
ción datos relativos á provincia?
Preocúpalle este tema?

• Na última Xunta Local de Seguridade
tratamos ese tema e tanto a Garda Civil
como os mandos da Policía Nacional
manifestaron que non é un problema
real, que non existe ese problema na
provincia de Pontevedra. Que as ocu-
pacións que hai veñen de moi atrás,
que no 95 por cento, ou máis, dos
casos, son vivendas abandonadas, en
estado ruinoso, que están ocupadas por
persoas sen recursos, que viven na rúa
e contra quen que non se iniciaron nin
sequera procedementos xudiciais. É así
tanto no ámbito urbano como no rural.
Aquí esa problemática non existe, só
está nos medios.

O exercicio do seu cargo obrígalle a
impoñer sancións polo desacato de
leis, como por exemplo, a Lei Mor-
daza, que o seu propio partido cri-
ticara por ser demasiado represiva
contra os dereitos da cidadanía. Su-
ponlle algún conflito ético?

A miña obriga é aplicar e facer cumprir
a lei, mesmo aquelas leis que non me
gustan. Eu agardo que non só esa lei
senón outras como a Reforma Laboral
sexan modificadas pero mentres estean
vixentes, gústenme ou non, a miña
obriga é aplicalas e facer que se cum-
pran. 

Sei que vostede é unha firme defen-
sora da memoria das vítimas do
franquismo. O seu partido acaba
de anunciar unha lei que introduce
avances respecto da anterior pero
que coincide no tempo con declara-
cións de apoio a Martín Villa, im-
putado por crimes contra a Huma-
nidade, por parte de dirixentes so-
cialistas tan importantes como Felipe

González ou Rodríguez Zapatero a
quen ninguén no PSOE desautorizou.
Cal é a súa postura?

A miña postura é avanzar en positivo.
E así como a lei de memoria histórica
de Rodríguez Zapatero foi un avance
moi importante, aínda que insuficiente,
a Lei de Memoria Democrática é un
avanza extraordinario. Sei que vai haber
unha morea de críticas e seguro tamén
de apoios pero teremos que agardar a
ver que resultados dá. A min gustaríame
que fora quen de facer xustiza totalmente
e dar resposta e satisfacción a todas as
persoas que sufriron a ditadura directa
e indirectamente, e aí quedo... (Emo-
ciónase). Só o feito de que todos os
xuízos do franquismo sexan declarados
nulos prodúceme unha satisfacción per-
soal e política extraordinaria. Son moi
sensíbel a estes temas e a miña cabeza
e o meu corazón están con moitas per-
soas que coñecín e xa non están para
velo, aínda que si o verán as súas fami-
lias.

É entendíbel na actualidade esa de-
fensa férrea que o PSOE segue a
facer da monarquía?

O Partido Socialista é un partido repu-
blicano. Está nos seus estatutos e na
súa historia pero é un partido de goberno.
Neste momento o goberno de España
ten outras prioridades e como goberno
e partido de goberno ten que defender
e apoiar a Constitución. Todos os cargos
temos que prometer a Constitución con
lealdade ao Rei que é o xefe do Estado,
e creo que neste momento este non é o
debate prioritario da cidadanía española.
A prioridade agora é vencer a pandemia
e traballar para reconstruír o país.
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Nun principio gustaríame moito darche
os parabéns polos teus éxitos deporti-
vos: un mozo de Chapela, nin máis
nin menos que campión de España
na clase elite de ciclismo en estrada

Moitas grazas a vós polo espazo na di-
fusión do noso deporte. Evidentemente
os éxitos, especialmente cando fas algo
que che encanta, son enormemente
agradables. E, en boa medida veñen
recompensar os momentos duros,  que
tamén ten a práctica deportiva.

A orografía e a climatoloxía galegas,
non fan especialmente duros os ades-
tramentos?

Si, abofé que é así. Galicia é preciosa
pero a súa forma física e o seu clima
non son precisamente os máis adecuados
para a práctica do ciclismo. Como che

dixen antes, o campionato de España
compensa todos os malos momentos
pasados.

Cantos anos tes, e cóntanos as princi-
pais características do teu triunfo?

Eu teño 26 anos, e no que respecta a
esta carreira en concreto xúntamonos
os elites cos corredores profesionais,
eles disputan a súa carreira e nós a
nosa. Eu gañei a miña categoría e fixen
noveno absoluto contando a todos os

profesionais. E co que me quedo é
alén do triunfo no campionato con
saber que teño nivel para competir cos
mellores

En Galicia tes acadado todo tipo de
éxitos verdade?

Menos a xeral da volta a Coruña si.
Teño campionatos de crono e de fon-
do.

Soñaras algunha vez co campionato
de España?

Ilusión si que tiña, pero a verdade non
pensei que puidera chegar a ser unha
realidade.

Concrétanos un pouco máis que é a
clase elite?

É a categoría inmediatamente anterior
a profesionais. Traballas e adestras
igual ca un profesional.

E iso que supón?
Pois unhas catro horas diarias de ades-
tramento, e logo coidarse moitísimo as

Samuel é un rapaz de Chapela, iso si fillo de redondelán, que acaba de acadar o campionato de España da categoría elite de
ciclismo. Esta é unha categoría antesala do ciclismo profesional, o último chanzo ata competir contra as máximas figuras do
pelotón internacional. A vitoria de Samuel é enormemente meritoria, pois o campionato supón unha carreira que se disputa
xunto cos mellores ciclistas de España ao mesmo tempo. Computando o concurso dos profesionais, Samuel, obtivo un magnífico
noveno posto absoluto. Talento de Chapela en estado puro, é Samuel. Teño a convicción de que pronto o veremos nas
escarpadas costas dos Alpes franceses ao carón da elite do ciclismo mundial. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa.

“VOU TENTAR CON TODAS AS MIÑAS FORZAS
TER UNHA CARREIRA PROFESIONAL”

SAMUEL BLANCO, CICLISTA DE CHAPELA, CAMPIÓN DE ESPAÑA DA CATEGORÍA ELITE

Cando a situación sanitaria o permita,
volvemos con ilusións renovadas. Os
nosos mellores desexos para todos os
nosos clientes e amigos

Calle General Rubín, 22 - Redondela
986 400 972 - 635 910 087 susoacova@hotmail.es

Campo de fútbol, 61 - Redondela

607 261 361

comercial@ecomatgalicia.com

Estufas de Pellets
Calderas, Cocinas

Consumibles: Pellets, Briquetas y Leña

www.ecomatgalicia.com
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NOVA ODONTO.IMPLICADOS COA VIDA, IMPLICADOS CONTIGO
Na vida hai momentos en que todo parece ser días de viño e rosas, e pola contra hainos nos que a amargura da frustración
e a derrota semella a nosa perpetua compañeira de viaxe. Encontrar compañía cando o sorriso de triunfo é a tónica das
nosas vidas é moi fácil, pero cando estamos na situación contraria é dos tesouros máis fermosos cos que a vida nos
pode sorrir.En Nova Odonto sabémolo,e queremos estar contigo en todo momento; nos bos, nos non tan bos, e neste
contexto tan complicado queremos acompañarte tamén. Estamos traballando a pleno rendemento con escrupuloso
cumprimento de todas as precaucións sanitarias. Estamos desexando escoitarche, coñecerche e buscar unha solución
para, da mellor maneira posible para ti, procurar a túa plena saúde bucodental, porque en
NOVA ODONTO
Só temos unha preocupación:
Ti.

20 restantes para podermos estar nas
mellores condicións físicas posibles.
Esta categoría implica que vivas por e
para o ciclismo, que é o único modo
posible de poder, algún día, chegar a
ser profesional.

E como asumes que estás entre os 10
mellores ciclistas de España?

Iso é matizable. Así foi naquela mara-
billosa carreira, pero o ciclismo ten
moitos condicionantes, e un día podes
rodar xenial, e ao seguinte ir moito
peor. Oxalá algún día poida estar na
elite real do ciclismo español, pero
aínda teño que engrosar moi moito o
meu palmarés.

Cando comezou a túa relación co ci-
clismo?

Eu comecei non club ciclista vigués,
con 16 anos, na categoría xuvenil. Co-
mecei un pouco tarde na competición.

E a andar en Bici?
Desde que teño memoria

Cando comezaches no equipo xuvenil,
tivestes que pór cartos?

Ao principio, cando era xuvenil, a miña
familia para mercar material, si, claro.

Ti aspiras a ter unha carreira profe-
sional?

Vou tentalo con todas as miñas forzas,
desde logo que si.

Se cadra a competición máis mediática
no voso deporte é o Tour de Francia.
Cal é o perfil adecuado, para ti, que
debe de ter un potencial gañador desta
carreira?

O Tour é unha carreira de tres semanas
de duración que ante todo e sobre todo
esixe unha enorme regularidade. Ase-
made para podelo gañar ten que ser un
ciclista completo; alguén que domine
moi ben, tanto a montaña como a con-
trareloxo. E ten que ter un equipo moi
sólido para que lle axude a resistir 3
semanas. Ten que saber ler moi ben a
carreira para interpretar ben as fugas e
ter un importante compoñente de frial-
dade.

E os campionatos de España ou do
mundo?

Son diferentes, pois soen ser competi-
cións dun día nun circuíto. E quen a
gañe, é o mellor dese día.

Un ciclista, cando remata a súa carreira
deportiva ten opción de orientar a
súa vida profesional de maneira que
siga relacionado con este deporte?

Na categoría elite non é posible vivir
do ciclismo,  a non ser que teñas outro
traballo que complemente os teus in-
gresos. No círculo profesional, si que é
posible vivir do ciclismo. Incluso, como

profesional, si que podes chegar a gañar
moitos cartos, pero claro, durante pouco
tempo. Xa que logo cómpre ser res-
ponsable e pensar que a despois de
que remate a vida deportiva, se todo
vai ben, aínda quedan moitos anos de
vida física.

Que supón que a carreira profesional
sexa máis ou menos longa?

Eu creo que as motivacións persoais
xogan un papel moi relevante no des-
correr da carreira dun deportista.

A práctica deste deporte pode axudar
na vida en xeral?

Si, eu creo que si. O ciclismo achega
uns valores de superación, e non
renderse nunca que eu creo que son
moi apropiados para os problemas
que inevitablemente todos temos na
vida.

O ciclismo, non cres que está infra
promocionado en relación co inmenso
esforzo que supón a súa práctica?

Si, si que o penso. Todos tiramos
un pouco máis polo noso, claro,
pero creo que obxectivamente si
que se pode dicir que o noso deporte,
por todo o que supón, polo fermoso
e polo duro que é merece moita
máis repercusión da que ten en re-
alidade.



Esta foi unha edición atípica. Cóntanos
as súas características?

Tendo en conta a circunstancias, a va-
loración é moi positiva. Nós asumimos
bastante risco en organizar o evento
neste contexto tan difícil, e a resposta
da veciñanza moi boa. Eu estou moi
satisfeito de que o noso festival poida
seguir axudando a ser un motor para o
desenrolo,  tanto das compañías, como

de Redondela e a súa comarca.
E sobre todo ser un motor de espe-
ranza para a infancia?

Iso é o máis relevante, aos monicreques
non os vence ninguén.

As entradas estaban esgotadas á se-
mana antes de comezar. Xa estades
tan inseridos na psique colectiva de
Redondela que semella que sodes
inmortais?

O primeiro en esgotarse foron as en-
tradas de sala. Pola redución de aforo
que esixe as precaucións sanitarias, o
número que podiamos ofertar era menor
có habitual,  e nun par de días todas
foron vendidas. As entradas de rúa,
arredor de 2.200, case se esgotaron ta-
mén. Teño que salientar a inmensidade
de persoas que pasaron polo museo
Xan Carallás. É difícil cuantificar o

número de persoas que nos distinguiron
coa súa compañía, pero abofé que
foron moitas. E como che dixen antes
estou realmente contento do grado de
conexión entre o noso festival e Re-
dondela.

Cantos artistas pasaron este ano
polo festival?

Viñeron 23 compañías. A nosa aposta
para este ano foi contar cunha forte
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XXI FESTIVAL DE TÍTERES E REDONDELA
Desde hai dúas décadas, cada ano, cando agroman as flores de abril a sociedade redondelá agarda ilusionada a unha nova edición do seu festival de títeres que adoita
celebrarse nos meses de maio ou xuño. Desta volta a situación sanitaria fixo imposible que se desenvolvese nas datas habituais. Porén o entusiasmo, o interese e a vontade
inquebrantable dos seus organizadores logrou que a súa maxia seguira asolagando de ilusión aos corazóns da veciñanza de Redondela, e neste mes de setembro, nun
formato máis reducido, puidemos gozar dunha nova edición do festival. Nós falamos con Luís o seu director, Velaí vai o que deu de si a nosa conversa.

“O FESTIVAL DEIXA PEGADA NO CORAZÓN DAS PERSOAS,
E NÓS ESTAMOS MOI ORGULLOSOS DE QUE ASÍ SEXA”

LUIS CRESPO, DIRECTOR DO FESTIVAL 

CAFÉ, VIÑO E CERVEXA
ALAMEDA TALO RÍO, 2 BAIXO

ARCADE

SAN MARTIÑO DE
VENTOSELA
REDONDELA

A      MIÑOTEIRA



presenza de compañías galegas. Viñeron
16 compañías galegas, 5 españolas e 1
arxentina.

Explícanos dúas das novidades desta
edición: a exposición nos escaparates
de Redondela e o do museo Xan
Carallás que antes mencionabas?

Son ideas que fomos argallando ao
longo dos meses previos e que tiñan o
obxectivo de fomentar a participación
cidadá nun contexto de seguridade para
o espectador e para o artista. A exposi-
ción nos escaparates supuxo só bene-
ficios: implicación dos negocios, per-
manencia no tempo da exposición e
seguridade neste contexto epidémico.
E no que respecta ao museo,  que
como sabes foi ao aire libre na alameda
da Vila, pois permíteme citar aquelas
fermosas palabras de Lorca: ”Botemos
abaixo as paredes dos museos”, foi un
pracer presentar unha exposición pic-
tórica de tanto nivel aos nosos veciños
e veciñas.

Ti es un artista poilédrico, tes rela-
ción tanto persoal, como pola túa
parella, co mundo da pintura. Su-

poño que a satisfacción de poderdes
presentar esa exposición pictórica
sería múltiple?

Levas razón. Todo comeza por un óleo
de homenaxe que pinta a miña com-
pañeira, e a partir de aí abrimos un
vieiro a procura de obras de arte que
homenaxearan ao mundo do títere.

Este ano penso que a presenza do fes-
tival nas redes sociais foi moito maior
que en edicións anteriores, non?

Sempre houbo, forma parte da nosa
identidade. O festival converteuse
nunha cita importante no calendario
e en certo embaixador cultural de
Redondela cara ao mundo exterior.
E eu creo que nas redes sempre
houbo moi boa resposta tanto na di-
fusión como no compromiso co fes-
tival. E non só nas redes, o festival é
dos eventos que se comenta no boca
a boca, nas rúas nas tendas e nas
distintas formas que os humanos te-
mos de interaccionar. O festival deixa
pegada no corazón das persoas, e
nós estamos enormemente orgullosos
de que así sexa.

Rematamos pregun-
tándoche pola vindeira
edición. Estamos xa
pensando nela?
Si claro que estamos
pensando no ano
2.021.Este ano,  non
quedou máis remedio
que deixar compañías
atrás, e nós xa estamos
argallando ideas para
ver como construímos
a próxima edición. Ta-
mén é certo que esta-

mos á espera de ver como evolu-
ciona a situación sanitaria para de-
terminar, en principio a data.

Este ano facela en setembro foi ex-
cepcional?

Desde logo. Como sabes as datas
naturais do festival son os meses
de maio ou xuño, pero desta volta
non quedou outra. Para o ano ve-
remos como están as cousas. Porén
a maquinaria non para,  xa estamos
elaborando un programa para o
ano próximo e falando con distintas
compañías.
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DE BOLOS 

ALEXANDRE BÓVEDA, 3
SOUTOMAIOR

CAFETERÍA PASTELERÍA

REDONDELA

Na moción demándase igualmente á
Xunta que atenda as necesidades da co-
munidade educativa e concello, na dota-
ción de máis recursos derivados da apli-
cación do Protocolo na loita contra o
COVID.

O Bloque Nacionalista Galego, pran-
texa unha moción para debater no Pleno
do mes de setembro, na que se realiza
un diagnóstico da situación de inicio de
curso escolar. Numerosos problemas que
afectan a todos os níveis do ensino pre, e
obrigatorio, tanto  a alumnado, profeso-
rado, direccións dos centros, ademáis
das familias e aos propios concellos.

Describe como centros educativos
de educación infantil e primaria, ao
igual que os de secundaria, non están
recibindo os suficientes recursos mate-
riais, económicos e humanos para afron-
tar “o propio protocolo elaborado pola
Xunta de Galiza, para enfrontar a pan-
demia do COVID”. 

O voceiro municipal, Xoán Carlos
González considera que “se está sobre-
cargando á comunidade educativa tanto
con maiores gastos, maiores responsabi-
lidades, todo o contrario do que debería
ser unha correcta planificación, e apoio
da administración galega, unha volta ás
aulas con seguridade”. 

A defensa da moción por parte do
BNG, pretende denuncia o abandono
por parte do goberno Feijóo ao conxunto
da comunidade educativa. 

o bnG de redondela
propón aumentar as
partidas de comedores



SOUTOMAIOR

A partir do día 1 de outubro a OMIX
comeza o horario de inverno. A atención
ó publico na oficina realizarase os luns e
mércores de 9 a 13 h e os martes e xoves
de 16 a 20 h.

Lembrade que podedes facer as vosas
consultas e pedir cita a través de correo
electrónico omix@soutomaior.com ou
ben por teléfono 986700822 ou por whas-
tsAPP no número 638822868. Podedes
deixar unha mensaxe e devolveremos a
chamada o antes posible.

Aproveitamos para informarvos que
a OMIX estará pechada por vacacións
desde este xoves 24 ata o mércores 30
de setembro (ambos incluídos).

omix, arcade

PAZOS DE BORBÉN

O Concello de Pazos de Borbén
ven de perder 600.000 de fondos FE-
DER para a renovación do alumeado
público do municipio, unha cantidade
moi importante para un concello mo-
desto coma Pazos. Concretamente,
esta subvención perdida equivale a
máis do 30% do último orzamento
municipal.

O IDAE (Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro Energético) con-
cedéralle a finais de 2018 unha sub-
vención de 609.474,40 € ao Concello
de Pazos de Borbén para substituír
as vellas lámpadas pola máis eficiente
tecnoloxía LED, outorgándolle o
prazo dun ano para formalizar a con-
tratación das obras incluídas no pro-
xecto.

A poucos días de esgotarse este
prazo, o goberno de Andrés Iglesias
comunicoulle ao IDAE a renuncia a
parte importante das obras, co que
quedaría reducida a subvención a
cerca da metade, pero non acreditou
ter feito as contratacións.

O incumprimento desta obriga
motivou que o IDAE teña proposto a
revogación da subvención outorgada,
desestimando unha petición do Con-

cello de ampliación do prazo por
terse presentado esta fóra de tempo.

Dende a Agrupación de Electores
Alternativa Veciñal (AV) critican du-
ramente a falta de xestión do goberno
de Andrés Iglesias, “a súa incompe-
tencia non só ten sumido ao Concello
no atraso e na parálise senón que,
como vemos, fainos perder oportu-
nidades e importantes cantidades de
diñeiro”.

O voceiro de AV, Luciano Otero,
sinala que “nunha reunión mantida
ao respecto, ofrecémoslle o noso total
apoio ao goberno municipal neste
proxecto, pois o aforro enerxético
sempre foi unha aposta política clara
da nosa agrupación, polos beneficios
para o medio ambiente e para a eco-
nomía municipal” e lembra que “o
alumeado público é un dos gastos
máis grandes que temos”.

Para a Agrupación de Electores
Alternativa Veciñal “esta é outra mos-
tra máis do desgoberno reinante no
Concello”, inda que lamenta que “nes-
ta ocasión as consecuencias son es-
pecialmente graves: pérdense 600.000
€ de subvención, pérdese o aforro
que se ía obter na factura eléctrica e
pérdese substituír unha instalación
obsoleta e con numerosos danos por
unha nova e moderna”.

Pazos de borbén perde 600.000 euros dos fondos fEdEr
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CANGAS

A guerra existente entre as
distintas empresas concesionarias
do 061 deixou sen subministro
elećtrico as bases de Cangas e
Moanã, o que provocou atrasos
no proceso de desinfeccioń dos
vehićulos e a conseguinte ino-
peratividade das ambulancias.
Ademais, o persoal de garda
tivo que pasar a noite en esta-
blecementos hoteleiros das duás
localidades.

Delegados/as da CIG no sec-
tor de ambulancias denuncian
que as praćticas de boicot que
practican as empresas para difi-
cultar o acceso aos concursos
esta ́detraś do corte de submi-
nistro elećtrico que se produciu
onte nas bases de Cangas e
Moanã. Segundo revelou Am-
bulancia do Atlańtico, a actual
concesionaria, foi Ambuibeŕica,

a empresa que antes se encargaba
do servizo, a que solicitou o
corte do subministro sen previo
aviso. En consecuencia, as bases
quedaron sen luz elećtrica pola
manã,́ o que provocou atrasos
no proceso de desinfeccioń dos
vehićulos e a conseguinte ino-
peratividade das ambulancias.
Ademais, os tećnicos de emer-
xencias de garda tiveron que
pasar a noite en establecementos
hoteleiros das duás localidades
ao non poder facelo nas suás
respectivas bases.

Tal e como sinalan os dele-
gados da CIG, o que hai detraś

destas disputas e ́ o aforro
econoḿico das empresas, o que
provoca unha situacioń de pre-
cariedade con falta de equipa-
mento de proteccioń e unifor-
midade de alta visibilidade, así
como deficiencias de limpeza
das instalaciońs, entre outras
cuestiońs. “Detraś de todas estas
carencias que merman a calidade
do servizo e ponẽn en perigo a
traballadores/as e pacientes está
uńica e exclusivamente o interese
econoḿico que tenẽn as empre-
sas concesionarias do 061; re-
cortan en medios para obter be-
neficios”. En consecuencia, o

persoal sanitario do 061 de Can-
gas e Moanã tivo que recorrer a
unha donacioń do futbolista Iago
Aspas para poder afrontar a aten-
cioń con seguridade durante a
pandemia. “A diá de hoxe a em-
presa aińda non entregou pan-
tallas faciais nin maścaras tipo
FFP3”, lembran.

Tampouco garante o submi-
nistro de uniformidade para subs-
tituiŕ a que tenẽn rota e sen ele-
mentos de alta visibilidade. Des-
pois de case un ano, a diá de
hoxe tan so ́dispoń da metade
das prendas, e unicamente para
a metade do cadro de persoal.

Represioń sindical
Ao mesmo tempo, lamentan

o atraso da Inspeccioń de Tra-
ballo en exercer a suá accioń
sancionadora diante das innu-
merables irregularidades que
afectan aos traballadores/as e á
prestacioń do servizo. De feito,
despois da paralizacioń polo
confinamento e as vacaciońs de
verań agardan ser citados pola
autoridade laboral este mesmo
mes para reactivar as denuncias
interpostas.

Neste contexto, as companĩás
intentan desfacerse das persoas
que consideran molestas para
os seus intereses.

O delegado de persoal e de
prevencioń de Cangas sufriu a
persecucioń da empresa conce-
sionaria, que intentou despedilo
abrińdolle un expediente san-
cionador pola suá accioń.

o morrazo
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restaurante - arrocería

El Puerto
Palmás, 57 - Puerto de Domaio - Moaña

as bases de cangas e moaña quedan sen
subministro eléctrico pola ‘guerra’ entre
concesionarias do 061

ALDÁN

A lúa coñece moitas historias má-
xicas, tolas e divertidas e isto é porque
á noite, mentras durmimos, ela asoma
a súa cariña polas fiestras e desfruta
dos nosos soños.As veces cóntalle
estes contos a un amiguiño que ten,
él abre moito as orellas e escoita..es-
coita os Contos da Lúa. O aforo é li-
mitado.

Contos da Lúa na biblioteca de aldán



Explícanos as razóns que moti-
varon o voso abandono do go-
berno de Vilaboa?

Nos últimos meses deste novo
mandato non estabamos cómodos
porque observamos unha crecente
tendencia a invadir as nosas
áreas, sobre todo por parte do
ex alcalde.

Estás falando de Francisco, o
alcalde recen dimitido, non?

Si.
Nunca tiveras ese problema co
alcalde Poceiro?

Non. Evidentemente con el ti-
vemos momentos de discrepan-
cias, pero nunca tentaron limitar

a nosa independencia no goberno
das áreas que nos correspon-
dían.

E por que cres que se produciu
esa situación, polo perfil do al-
calde Francisco Costa, ou por
unha decisión política conscien-
te?

Eu creo que foi polo perfil que ten
Francisco Costa.

Como evolucionou esa situación
de incomodidade ata chegar a
tomardes a decisión de abando-
nar o goberno municipal?

Ben, durante o confinamento as
discrepancias quedaron un pouco
no limbo porque todo estaba orien-

tado a atender as necesidades da
cidadanía.

E chegou agosto..
Efectivamente, e produciuse esta
profunda crise, non partidaria
como di o psoe, senón institu-
cional pois afecta á figura máis
relevante do concello, o alcalde.
Todo foi sumando, e a súa di-
misión colleunos absolutamente
de sorpresa. O venres 31 de
xullo tomou posesión a substituta
dunha concelleira socialista que
dimitira e o luns seguinte o al-
calde,  que non veu polo conce-
llo, me cita para o martes. Ese
día anúncianos a súa dimisión
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ORNELA FERNÁNDEZ SALGADO, VOCEIRA DO BNG DE VILABOA

Neste concello produciuse, o pasado mes de agosto, un
cambio de alcalde en circunstancias verdadeiramente
estrañas. Nos últimos 9 anos semellaba unha localidade
cuxa situación política era moi previsible, alcaldía para
o PSOE do alcalde Poceiro, e a tenencia de alcaldía para
os nacionalistas da brillante Ornela Fernández. A
placidez e a atonía política eran a tónica en Vilaboa e
non se agardaba ningún tipo de sorpresa que supuxera
un cambio. Porén todo mudou tras a dimisión de
Poceiro. El é substituído por Francisco Costa que dimite
de maneira sorprendente, manifesta verse desbordado
pola situación, pouco máis dun ano despois das últimas
eleccións municipais, e é relevado, a súa vez, polo actual
alcalde César Poza. Os seus socios do BNG consideran
que as formas de xestionar a dimisión non son as
adecuadas e xunto con outras circunstancias a maiores
que lles desgustaban fanlles tomar a decisión de deixar
o goberno. Nós falamos con Ornela para coñecer a súa
versión dos acontecementos. Agardo que os camiños da
vida, algún día,  permitan que Ornela poida exercer
algunha responsabilidade política de transcendencia,
pois sería unha mágoa que a súa valía intelectual e a súa
calidade humana se perderan polo camiño.

Avenida José Costa Alonso, 96 Moaña

Restaurante
Marusia
Restaurante
Marusia RAMÓN 

CABANILLAS,
105
MOAÑA

986 31 56 25

“SIGO ESTANDO MOI ILUSIONADA EN
MELLORAR O MEU POBO, E NON SE
ME ESQUECEU FACER OPOSICIÓN”



para a mañá seguinte, de hoxe para
mañá. Alucinei.

Non lle preguntaches quen o ía subs-
tituír?

Si, claro, e dixo que non o sabía.
Créelo?

Non, sinceramente non. Os feitos parece
que amosan que non é verdade. Na
propia xuntanza xa recibín whats apps
de xornalistas que me preguntaban polo
asunto. É dicir xa o mandaran eles aos
medios.

Cando coñecedes quen vai ser o
novo alcalde,  como o tomades?

Como sabes, o novo alcalde ía de
número 8 na lista do PSOE.É quen
entra a substituír,  como concelleiro, ao
alcalde dimitido. É, con todos os res-
pectos, unha persoa que nin sequera foi
elixido polos votos da veciñanza. A de-
cisión é lexítima claro, pero politicamente
moi cuestionable. Todos eses feitos le-
varon á nosa asemblea a decidir o aban-
dono do goberno.

Unha vez tomada a decisión de deixar
o goberno, como están os ánimos da
asemblea local do BNG, e os teus en
particular?

Os ánimos dos meus compañeiros e
compañeiras están nun nivel moi elevado,
en íntima relación coa saúde xeral do
bloque en toda Galiza. Estamos con
forza,  con ilusión temos un modelo
para Galiza e para todas as súas locali-
dades e temos a convicción de que
algún dia mereceremos a confianza
maioritaria e nos darán a oportunidade
de que o que o nacionalismo fixo en
Pontevedra, en Tomiño, en Bueu, no
Rosal, en Ponteareas, nas Neves..e en
tantos sitios máis, transformar os espazos
en lugares máis humanos e habitables
e preocuparse de que non haxa un só
veciño que estea por baixo dos niveis
mínimos de dignidade, poida ser a re-
alidade dos 365 días do ano no noso
pobo.
No que a min respecta, despois dunhas
semanas dun estres moi intenso, estou
relaxada, tranquila, animada e con moita
ilusión para, desde a oposición seguir
contribuíndo ao ben común.

Ti e eu xa temos falado varias veces
e corríxeme se me equivoco pero
creo que hai partes do teu traballo,
coas que estabas especialmente iden-
tificada emocionalmente( feira do
viño, entroido...) que che encanta-
ban e que vas botar moito de me-
nos?
Non te equivocas. Facer chegar a Vilaboa
a moita xente e darlles a coñecer as in-
mensas potencialidades e beleza que
ten o noso pobo resultábame moi atrac-
tivo, e si que o vou botar de menos,
claro que si.
Eu creo que Vilaboa é un paraíso
pero está pouco potenciado
Si, é así. De feito esa foi unha das
nosas teimas cando chegamos ao go-

berno, e humildemente creo que o es-
tabamos, aos poucos,  logrando.

Como vai ser a vosa oposición?
Propositiva, construtiva e firme.

Nas eleccións do 2023 vai estar Or-
nela Fernández?

Si, esa é a miña intención.
Na recentes autonómicas fostes se-
gunda forza. Facendo un exercicio
de imaxinación, se esa situación se
dese nunhas municipais...

Son procesos electorais distintos, pero
xa che dixen que eu son unha persoa
con ilusións, creo que o BNG ten moito
que achegar ao noso pobo e imos pelexar
con todas as nosas forzas para que a
onda de empatía, e de realismo político
en positivo, que trasladou a boa parte

da sociedade o BNG de Ana Pontón,
chegue tamén a Vilaboa.

Cales son os principais problemas
que padece Vilaboa?

O noso principal problema é o urbanis-
mo. Durante todos estes meses estivemos
traballando para podermos garantir o
abastecemento de maneira legal nas
zonas nas que non está a probado o
plan xeral. Alén da situación sanitaria,
o asunto máis urxente para Vilaboa é
pór a funcionar a totalidade do plan
xeral en todo o Concello. É a única
maneira para poder desenrolar o núcleo
urbano do Toural. As problemáticas das
zonas de Costas con núcleos sen regu-
larizar é tamén un asunto que require
dunha solución urxente.
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Acuña
Vilaboa

CASA DOS DRUIDASCASA DOS DRUIDAS

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

sofimar
Suministros

Material eléctrico - Fontanería - Riego - Piscinas
sofimar

Doctor touriño, 22 - marín
986 953 500



BUEU

A coprodución franco-chinesa ‘Fleur
de pavot’ proclamouse a pasada noite
gañadora do 13º Festival Internacional
de Curtametraxes de Bueu (Pontevedra)
ao facerse coa Ánfora de Ouro, dotada
con 2.000 euros. O alcalde, Félix Juncal,
anunciou o premio apuntando “a im-
portancia de apoiar a cultura profesional,
que non é só entretemento senón tamén
actividade económica” e indicando que
“a mellor forma de recuperar esa vida
que perdemos en parte é compartir
eventos coma este”. O director da fita,
como case todos os premiados interna-
cionais, enviou o seu agradecemento
de xeito virtual. “A idea vén da miña
infancia e dos meus soños, e alédame
moito tela rodado na miña cidade natal”,
dixo Baer Xiao. O filme foi recoñecido
tamén co premio a Mellor fotografía.

A Ánfora de Prata, que ascende a
1.000 euros, foi para a francesa ‘Olla’,
segundo desvelou a deputada provincial
de Cultura, Victoria Alonso, quen re-
marcou que “temos na nosa terra un
sector audiovisual moi potente, e os
festivais danlle pulo e fano visible”.
“Significa moito gañar un premio co
teu primeiro traballo, así que grazas
por permitirme vivir este momento”,
sinalou no seu vídeo Ariane Labed, di-
rectora da curta, que levou ademais o
premio a Mellor vestiario.

Dous dos espectadores incondicio-
nais do FICBUEU, Manuel Iglesias e
Carmen Portela, foron os encargados
de anunciar o agardado Premio do Pú-
blico, que recaeu sobre a cinta palestina
‘The Present’. Segundo a súa directora,
Farah Nabulsi, “este é o galardón máis
valioso que pode levar un cineasta,
porque a xente escolle colectiva e de-
mocraticamente” e dedicoullo ao pobo
palestino pola “absurda e crúa realidade
que sofre”, tal e como amosa a película. 

O Premio R á mellor curtametraxe
galega recaeu sobre ‘Carne’, de Camila
Kater, e recolleuno a produtora Chelo

Loureiro de mans de María del Carmen
Novo, representante da compañía de
comunicacións, mentres que o Premio
Fundación Novas a mellor curtametraxe
española desvelouno o representante
desta entidade, Suso Portela, e foi para
‘Ca nostra’, de Laia Foguet. A guionista
Lidia Novo, integrante do xurado na-
cional, remarcou “a extraordinaria ca-
lidade das curtametraxes presentadas
nestas seccións, evindenciando que o
audiovisual do noso país conta cun
presente brillante e un futuro promete-
dor”.

Cada un destes tres premios estaba
dotado con 500 euros, igual ca o de
Mellor curtametraxe experimental que,
tal como anunciou un dos membros do
xurado desta categoría, David Fidalgo,
foi para ‘Genius loci’, do francés Adrien
Merigeau. O tamén representante da
Asociación Galega de Profesionais da
Realización entregou o Premio CREA
á mellor dirección, que ascende a 200
euros e que recaeu no lituano Laurynas
Bareiša por ‘Atkūrimas’.

Dous galardóns mereceu outra obra
francesa, ‘Massacre’, de Maïté Sonnet,
polo Mellor guión e a Mellor montaxe,
e outro par a sueca ‘Något att minnas’,
os de Mellor dirección artística e Mellor
música. Moi aplaudidos foron os pre-
mios a Mellor actor para Øyvind Brandt-
zæg polo seu papel en ‘The Manila
Lover’ (Noruega/Filipinas), e para Svet-
lana Barandich, protagonista de ‘Anna’
(Ucraína/Reino Unido/Israel). O Mellor
son gañouno a curta grega ‘All the
Fires the Fire’ e o Mellor maquillaxe e
peiteado levouno a coprodución alba-
no-francesa ‘The Van’.

A maior parte dos premios artísticos
e técnicos foron anunciados polo director
do FICBUEU, Manuel Pena, que amo-
sou o seu agradecemento aos patroci-
nadores públicos e privados, ao equipo
profesional e voluntario e, sobre todo,
ao público, “alma mater e signo de
distinción do festival, pois este ano fa-

cíannos máis falta que nunca e sabiamos
que non nos ían fallar”. O difícil contexto
da pandemia e a valía de celebrar un
festival presencial e seguro estivo moi
presente noutros discursos da Gala de
Clausura, como o da homenaxeada co
Premio Cinema Galego. “A cultura
sempre nos acompañou, desde a pre-
historia, así que non a esquezamos,
porque nos identifica e nos conforma
como seres humanos”, apuntou Melania
Cruz. 

Como na edición anterior, os trofeos
deste FICBUEU 2020 foron elaborados
por internos do centro penitenciario da
Lama, agás no caso dos dous primeiros
premios, que consistiron na xa tradi-
cional anforiña creada pola ceramista
Sandra Obarrio. A cerimonia de entrega
de premios, conducida polo actor César
Aldea co acompañamento de Severiano
Casalderrey ao piano, puxo fin a unha
xornada de peche que comezaba coa
Gala Escolas Galegas, na que se alzaron
cos galardóns o CEIP A Pedra (Bueu),
o IES Terra de Trasancos (Narón) e a
Facultade de Ciencias Sociais da Uni-
versidade de Vigo, amais da realizadora
Chloé Terren na nova categoría inter-
nacional. A saída sobre tapiz elaborado
pola Asociación Cultural Alfombras de
Corpus de Bueu puxo fin a nove intensos
días de actividades e proxeccións que
contaron co Concello de Bueu, a De-
putación de Pontevedra e a Xunta de
Galicia como principais financiadores.

o morrazo
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a coprodución franco-chinesa ‘fleur de pavot’
gaña a ánfora de ouro no ficbuEu 2020

BUEU

O Concello de Bueu recolleu 851,88
litros de aceite usado nos contedores
instalados nas diversas zonas da vila
durante o pasado mes de xullo, unha
cifra que evitou a contaminación de
preto dun millón de litros de auga. Se-
gundo salienta Xosé Leal, concelleiro
de xestión de residuos e medio ambiente,
“os litros recollidos van en constante
aumento, pois son o dobre do mes de
febreiro (450 l), e case o dobre de marzo
(470 l) e xaneiro (510 l)”. 

Os colectores de aceite usado insta-
láronse hai case un ano en once puntos
da vila, concretamente, na rúa Xosé
María Estévez, en Loureiro, na rúa Mon-
tero Ríos, en Agrelo, na Avda de Marín,
na Banda do Río, en Pazos Fontenla, na
praia de Beluso, na Rúa Nova de Arriba
en Beluso, e ao carón do cemiterio de
Cela. Desde a súa implantación, téñense
recollido case 6.000 quilos, que permitiron
evitar a contaminación de 6,5 millóns
de auga. Desde o departamento de medio
ambiente municipal celébrase esta noticia,
aínda que se continúa poñendo o foco
na necesidade de concienciar á cidadanía,
pois o aceite de cociña usado ten un
poder contaminante 5.000 veces superior
que a auga residual que circula polos
sumidoiros e redes de saneamento.  Por
iso se recomenda a toda a veciñanza
que participe nesta iniciativa, para a que
se deberá depositar o aceite en botellas
pechadas e dentro do interior do colector. 

duplícase no mes de
xullo a recollida de
aceite usado
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MARÍN

O inicio do curso neste mes
de setembro está provocando in-
certeza e preocupación entre as
familias diante da evolución da
pandemia que estamos padecen-
do.  A esta situación está contri-
buíndo a actitude da Xunta e da
Consellaría de Educación tras
aprobar un protocolo que non
foi consensuado coa comunidade
escolar, Anpas e Sindicatos, e
que non implica a diminución
de ratios nin a contratación de
mais persoal educativo ou de

limpeza.  Tampouco contribúe
a diminuír a incerteza a constante
pelexa e a busca de réditos polí-
ticos por parte dos partidos con
responsabilidades de goberno,
PP na Xunta e PSOE no goberno
central. As administracións teñen
que aportar solucións aos pro-
blemas que enfrontamos xerados
pola pandemia da Covid, e non
poden andar a pasarse a respon-
sabilidade unhas a outras. 

Desde o ámbito municipal
tamén temos que aportar esas
solucións tratando de paliar as

consecuencias da pandemia.  O
BNG considera que se deben
tomar medidas excepcionais para
unha situación excepcional, por
iso propoñemos que o Concello
de Marin poña a disposición da
Consellaría de Educación locais
para o seu uso como aulas de
ensino no caso de ser necesarios.
Non sabemos como vai evolu-
cionar a pandemia, nin como
vai afectar ao curso escolar, polo
que deberíamos dispoñer de al-
ternativas no caso de ter que fe-
char parte ou todo un colexio.

o bnG de marín propón que se poña a
disposición da consellaría de Educación
locais para o seu uso como aulas de ensino

MARÍN

O BNG volve a insistir un
mes despois ao goberno mu-
nicipal para que tomen medi-
das urxentes de inmediato ante
a situación na que se atopan
os puntos de contenedores po-
las parroquias do rural nos
que se sigue acumulando lixo. 

Se siguen recibindo múl-
tiples queixas tanto de novos
puntos de contenedores que
se están convertendo en ver-
tedoiros como dos xa trasla-
dados a comisión de Medio
Ambiente que un mes despois

siguen na mesma situación. É
inaceptábel que o goberno mu-
nicipal non tivese actuando
durante este tempo mostrando
esta falta de abandono hacia
as parroquias do rural. Só te-
mos que darnos unha volta
por calquera parroquia e ob-
servaremos a cantidade de
puntos de contenedores que
se están convertendo en ver-
tedoiros de electrodomésticos,
mobles, colchóns e todo tipo
de residuos dando unha imaxe
lamentábel e o que é peor, en
situación de insalubridade con

malos cheiros e coa prolifera-
ción de insectos e animais
perxudiciais para a saúde da
veciñanza.

Ademais disto, son nume-
rosas as queixas recibidas polo
mal funcionamento do teléfono
de atención pública para a re-
collida de enseres que non
contestan as chamadas. Isto
leva ao abandono de mobles
e electrodomésticos ao carón
dos contenedores onde se vai
acumulando o lixo durante
meses sen que ninguén o re-
colla.

queixas polo lixo acumulado

BUEU

O Estaleiro da Banda do
Río foi o escenario elixido para
celebrar as I Xornadas sobre a
pesca do polbo en Bueu, orga-
nizadas polo Concello de Bueu
e a Confraría de Pescadores
San Martiño de Bueu. Tal e
como salientou Silvia Carballo,
concelleira de promoción eco-
nómica e turismo, “aínda que
este ano non puidemos celebrar
a Festa do Polbo, non quixemos
perder a oportunidade de seguir
poñendo en valor un produto
tan noso como o polbo”. 

José Manuel Rosas, patrón
maior da Confraría de Pesca-
dores, foi o encargado de im-
partir unha charla sobre a historia
da pesca deste cefalópodo e das
artes de captura máis impor-
tantes, como a nasa, a raña ou
o bichero, das que trouxo unha
mostra para que o público pui-
dese observar. A xornadas dis-
correron nunha conversa moi
retranqueira entre o patrón e
Francisco Villar Lemos, natural
do lugar Meiro, ao que se rendeu
homenaxe pola súa traxectoria
na captura do polbo. O mariñeiro
lembrou os seus inicios, cando
con quince anos embarcou nun
barco en Ondarroa, e recoñeceu
que “traballei moito, pero a min
sempre me quixeron no mar”. 

Félix Juncal, alcalde de
Bueu, reivindicou a necesidade
destes actos que recoñecen “a
memoria viva dos pobos, e as
persoas que constrúen a nosa
identidade”, e salientou o com-
promiso do Concello coa de-
fensa e a posta en valor da cul-
tura e da tradición, “aínda nun
ano tan atípico coma este, no
que agardamos volver de novo
á antiga normalidade”. 

A charla e a homenaxe clau-
suráronse cunha actuación a
cargo da comparsa Os Mulos,
que interpretaron varias pezas
galegas e de temática mariñeira.
No acto deixáronse ver repre-
sentantes políticos da corpora-
ción municipal, veciñanza e fa-
milia do homenaxeado.

bueu homenaxea ao mariñeiro
francisco villar Lemos 



Despois de sete meses de pandemia
iniciase este setembro o curso car-

gado de incertezas protocolarias. Tive-
ron tempo e tempo para planificar un
retorno as aulas en condicións adecua-
das, con criterios médicos e consensua-
dos coa comunidade escolar, mais non
o fixeron. Esta situación provoca medos
e incapacidade nos pais e nais que van
mandar aos seus fillos e fillas á escola.

Parece que os responsábeis polí-
ticos, tanto autonómicos como esta-
tais, non aprenderon nada das expe-
riencias de outros países que xa co-
mezaron o curso escolar. Podemos
dicir que está case todo escrito e in-
ventado. Temos exemplos de como
non se deben facer as cousas e de
como si, de países nos que o comezo
do curso foi un desastre, como Israel,
e de outros onde se fixeron as cousas
ben, como China ou Dinamarca.

Que lles impide aprender e adian-
tarse ao que vai pasar? Teñen medo
de admitir que o goberno Chino tomou

as decisións axeitadas para combater
a pandemia, para afrontar o retorno
ás aulas, con éxito? O orgullo “occi-
dental” non permite asumir a reali-
dade? Ou será que priman os intereses
económicos sobre as medidas de se-
guridade?

En Galiza sabemos cal é o interese
do goberno de Feixóo, o económico.
Este inicio de curso a prioridade é co-
mezalo sen gastar un peso a maiores,
deixando para última hora a elaboración
dun protocolo sen consenso escrito
para garantir o custe cero. Sen necesi-
dade de contratar mais persoal docente
e de limpeza, sen necesidade de dimi-
nuír as rátios por aula. Aproveitando a
situación de incerteza para seguir des-
viando fondos ao ensino privado e es-
pindo o ensino público, e acadando
que a indefinición incremente as ma-
trículas dos centros privados.

E se pasa algo? Feixóo sempre terá
alguén a quen botarlle as culpas. Aos
mestres, as Anpas, ás equipas direc-

tivas ou ao goberno central. Uns mes-
tres que terán que actuar como persoal
da limpeza e persoal sanitario, unhas
Anpas que terán que asumir a res-
ponsabilidade do que pase nos co-
medores escolares, e as familias terán
que diagnosticar aos seus fillos e fillas
antes de saír de casa. En definitiva,
un sinsentido que ademais vai pro-
vocar un incremento da demanda nos
centros de saúde, especialmente no
servizo de pediatría, que se van ver
aínda mais desbordados do que están
na actualidade.

E nesta política de saqueo do pú-
blico contan coa inestimábel colabo-
ración do goberno municipal de Marín.
Fai uns días tamén tentaron enganar
á opinión pública cunha suposta mo-
ción de “consenso” para avalar o pro-
tocolo fantasma da Consellaría de
Educación. Un consenso inexistente e
rexeitado contundentemente polo BNG
de Marín.

Unha moción para botarse flores

e tentar colarnos un investimento en
limpeza de colexios e un incremento
de persoal de conserxería irreal. Debe
ser que a Sra. Ramallo ten que facer
méritos para continuar a súa carreira
política en Madrid, a súa máxima
preocupación nos últimos tempos.

E este goberno prepotente tamén
tentou enlear ás Anpas vendéndolles
fume e facendo declaracións públicas
de que todo esta ben nos centros de
ensino en Marín

Cousa distinta foi o que manifes-
taron as Anpas de Marín nun encontro
co parlamentario do BNG, Paulo Ríos.
Deixando claras as súas preocupacións
e demandando un inicio de curso se-
guro e con maiores investimentos en
limpeza e persoal, así como unha di-
minución das ratios nas aulas.

Pero todo isto custa cartos, cartos
que non está disposto a gastar o go-
berno do PP. Para eles a vida dos
nosos fillos e menos importante que
a conta de resultados.

PEDRO M. CORTEGOSO GAGO
BNG de Marín Protocolos a custe cero
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RESTAURANTE
PLAYA
DE
MOGOR
En Marín, na
Praia de Mogor



TOMIÑO

O Concello de Tomiño, a
través do Servizo de Educación
e Apoio Familiar (SEAF), porá
en marcha este curso un progra-
ma pioneiro na zona, co obxec-
tivo a acadar é promover actitu-
des, aptitudes, coñecementos,
pautas e habilidades que favo-
rezan o desenvolvemento autó-
nomo e grupal de menores, es-
pecialmente, dos que se atopan
en situación de vulnerabilidade
ou risco de exclusión social. 

O Programa de Intervención
Socio-educativa coa infancia e
adolescencia do Concello de To-
miño, estará dirixido á poboación
comprendida prioritariamente

entre os 8 e os 14 anos, sen pre-
xuízo de poder ampliarse por
causas motivadas, até os 6 e os
16 anos.

No programa diferenciaran-
se dúas áreas de intervención:
unha de formación socio-edu-
cativa e outra de apoio psico-
lóxico a menores. A primeira,
desenvolverase a través de obra-
doiros específicos e actividades.
Concretamente, constará dun
programa de hábitos de estudo
centrado no apoio das tarefas
derivadas dos centros escolares,
e outro de tempo de lecer e
participación comunitaria. Crea-
ranse en principio dous grupos
de 8 menores cada un.
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MERCADO
TOMIÑO
VERMUT
ARTESANOS
HAMBURGUESAS
BOCATAS.
EL BAR DEL
MERCADO 

Tomiño porá en marcha o
“Programa EncaixaT”

a omix de Tomiño entra na formación online
TOMIÑO

A OMIX de Tomiño adáptase
aos novos tempos para seguir
ofertando á mocidade da vila
cursos formativos atractivos e
adaptados á demanda formativa
dos máis novos e novas. Deste
xeito, a OMIX organiza para
este mes de setembro catro cursos
que se impartirán a través dunha
plataforma e-learning cun titor
que atenderá de xeito personali-
zado todas as consultas do alum-
nado. Unha das grandes vantaxes
deste sistema é que permitirá a
cada participante escoller o seu
propio horario e facer o curso
cando queira ao longo de todo o
mes. Xa está aberto o prazo de
inscrición en calquera dos catro
cursos a través da páxina web

do Concello. Cada curso terá un
custe de 5 euros.

No curso básico de correo
electrónico as persoas partici-
pantes aprenderán a crear unha
conta en Google, a redactar co-
rreos electrónicos, a facer filtrado
e clasificación de correos, a ma-
nexar programas de xestión de
e-mails e a saber utilizados de
xeito efectivo e produtivo. Para
inscribirse hai que encher o se-
guinte formulario.

Durante este mes tamén po-
derá aprenderse a traballar na
nube de Google. O obxectivo
deste curso básico é aprender
que significa traballar na nube,
coñecer os pros e contras desta
forma de traballo, coñecer pro-
gramas de navegadores, trucos

para dominar as buscas en Goo-
gle, deseñar gráficos online ou
saber xestionar a axenda con
Google Calendar e outros servi-
zos de Google como Drive, Pho-
tos, Google Alertes, as notas on-
line ou o paquete de Google Of-
fice. Inscricións aquí.

Por outra banda, as persoas
interesadas tamén poderán apren-
der a como utilizar a sede elec-
trónica do Concello de Tomiño,
onde descubrir máis sobre esta
ferramenta que permite realizar
calquera trámite administrativo
as 24 horas os 365 días do ano
dende casa, sen necesidade de
achegarse ao concello. 

Por último, este mes a moci-
dade tamén poderá facer un curso
de aplicacións de Google.

baixo miño

O TEU
XORNAL

EN GALEGO
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"MENÚ DO DÍA, EVENTOS E 
REUNIÓNS DE EMPRESA"

TOMIÑO

Tomiño nada ten que envexar
a Okinawa, a cidade do mundo
con máis persoas maiores de
100 anos. O microclima, as súas
boas augas, os aires do Miño, a
calidade de vida, o agarimo e
coidado das familias... son algúns
dos factores que poden agocharse
tras o segredo da lonxevidade
neste recuncho do mundo. E é
que na actualidade viven en To-
miño 13 persoas que roldan ou
superan o século de vida. 

Once mulleres e dous homes
que van dende os 99 anos das
máis novas ata os 106 acabados
de cumprir da maior e que eli-
xiron terras tomiñesas para des-
frutar da etapa final das súas vi-
das. Unha idade que aparece
reflectida nos seus documentos
de identidade pero que en moitas
ocasións nada ten que ver coa
idade que teñen en espírito. 

É o que lle pasa a Sara Ro-

dríguez Salvador, a ‘avoa’ de
Tomiño. Con 106 anos cumpri-
dos o pasado 31 de agosto, esta
centenaria afronta con boa saúde
e mellor humor o reto de ser a
persoa máis lonxeva do muni-
cipio. Gústalle ler revistas, ver
a televisión e o fútbol, tanto que
ata fai apenas unha década ía
ao campo a ver ao Tomiño FC.
Sen apenas problemas médicos,
cunha memoria envexable e un
carácter pícaro, Sara ademais é
toda unha experta xogando ás
cartas, sobre todo cando se trata
da brisca, onde aposta con ga-
lletas de chocolate. 

Outra das que celebrou o
seu aniversario este mes de agos-
to foi Sara Portas Besada, que
sopraba as 100 velas o pasado
día 5. Nacida en Barrantes hai
un século, a Sara gústalle des-
frutar do sol no patio da súa
casa, onde vive coa súa única
filla, Olivia, quen asegura que a

centenaria “é boa de levar”. E
sempre está de bo humor, aínda
nos momentos máis complica-
dos, como durante o confina-
mento, que para ela foi duro a
pesar de non acostumar a saír
moito da casa. Apoiada no seu
bastón, Sara camiña con bastante
axilidade e pode presumir de
non ter problemas graves de
saúde.   A última en cumprir
anos foi Olga Ruggiero Cordero,
que o pasado 6 de setembro
chegaba ao século de vida arrou-
pada pola súa familia, un piar
fundamental para ela: tivo tres
fill@s, 15 net@s e 45 bisnet@s
que lle deron moitas alegrías ao
longo da súa vida. Aínda que
ten unha boa saúde, un accidente
hai uns anos limita a súa mobi-
lidade, pero non as súas ganas
de seguir desfrutando da vida e
deses xogos que tanto lle gustan. 

A concelleira de Benestar,
Cristina Martínez, quixo felicitar

a todas estas ‘avoas’ tomiñesas
visitándoas o día do seu aniver-
sario e agasallándoas cun ramo
de flores, unha tarxeta cuns ver-
sos de Rosalía de Castro e un
marco de fotos.

o consello da
infanciarecolle as
datas importantes
en igualdade e
dereitos humanos 
TOMIÑO

O Consello da Infancia e Ado-
lescencia, ‘Voces Novas’, xa ten
marcado o seu calendario de tra-
ballo ata final de ano. A vintena
de novos e novas integrantes do
consello reuníronse no salón de
plenos do Concello para falar so-
bre os proxectos a abordar neste
último trimestre do ano, como o
da posta en marcha de diferentes
accións para visibilizar datas im-
portantes relacionadas con as-
pectos como a igualdade ou os
dereitos humanos. Tras estudar
o calendario de datas a conme-
morar establecidas pola Asemblea
Xeral das Nacións Unidas, os ra-
paces e rapazas escolleron por
votación levar a cabo diferentes
actividades de dinamización.

Tomiño, terra de centenari@s 

SARA RODRÍGUEZ SALVADOR

SARA PORTAS BESADA

OLGA RUGGIERO CORDERO

baixo miño
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o bnG reúnese coas anpas da
Guarda para analizar a
conflictividade do comezo de curso
A GUARDA

O portavoz municipal do
BNG da Guarda, Anxo Baz e o
concelleiro Xosé Manuel Méndez
reuníronse hoxe coas ANPAS da
localidade para analizar a pro-
blemática do comezo de curso.

Nesta reunión as represen-
tantes das asociacións de nais e
pais trasladáronlle ao BNG o
clima de incerteza e desconfianza
da comunidade educativa sobre
a posta en marcha deste curso
escolar por mor da improvisación
e da falta de medidas claras  da
Consellería de Educación da
Xunta de Galiza.

Pola súa parte Anxo Baz ma-
nifestou aos representantes das
AMPAS que para o BNG “ a
prioridade debe ser unha volta a
as aulas segura e presencial. De-
bemos esixir que o noso estu-
dantado non teña que escoller
entre o dereito a educación é o
dereito a saúde. O goberno da
Xunta leva meses de deixación
das súas funcións, foi incapaz
de establecer dialogo coas Fe-
deracións de AMPAS e cos re-
presentantes do profesorado. A

día de hoxe e co curso comezado
en primaria e a piques de comezar
en secundaría os anuncios con-
tradictorios da Consellería non
deixan de sucederse”.

Xosé Manuel Méndez incidíu
tamén no despropósito que está
supoñendo este comezo de curso
“ A Xunta leva meses sin escoitar
a ninguén e adicada a botar balóns
fora.  A Xunta ten a obriga de
exercer as súas competencias.
Non houbo nada que lle impedise
tomar as medidas oportunas  a
tempo sobre ratios, espazos, dis-
tancias de seguridade transporte
ou comedores escolares e chega
a setembro cos deberes sen facer
e creando un clima de incerteza
e inseguridade en toda a comu-
nidade educativa”. Os represen-
tantes nacionalistas anunciaron
aos representantes das nais e pais
que van presentar unha moción
no próximo pleno dirixida á Xun-
ta de Galiza sobre o protocolo
de adaptación ao contexto da
COVID19 nos centros de ensino
para o curso escolar 2020-21 así
como o apoio do BNG a con-
centración.

Tomiño investiu máis de 60.000 euros en
melloras nos centros escolares
TOMIÑO

Os centros escolares de To-
miño xa están para a volta ao
cole. O Concello investiu máis
de 60.000 euros na mellora,
reforma e mantemento dos cen-
tros educativos de Infantil e
Primaria que se levaron a cabo
durante os meses de verán.
Estas obras foron xestionadas
de maneira coordinada pola
concelleira de Educación, Cris-
tina Martínez, e o concelleiro
de Obras, Alexandre Pérez, e
responden a actuacións solici-
tadas e consensuadas previa-
mente coas direccións de todos
os centros escolares. Estas obras
“van encamiñadas a colaborar
nunha progresiva modernización
tecnolóxica das aulas a un maior
benestar do alumnado”.

Nesta ocasión, os traballos
de maior envergadura realizá-
ronse nas unitarias do CRA
Manuel Mestre Garcés, onde
se investiron máis de 20.000
euros. Así, en Vilachán arran-
xouse a Aula de Psicomotrici-
dade, reparouse a estrutura me-
tálica e pintado exterior, refor-
máronse os baños da planta

baixa, pintáronse o interior das
aulas e cambiouse a iluminación
para seguir camiñando cara un
maior aforro enerxético. 

Mentras, na unitaria de Barro
pintouse o interior, arranxouse
o teito da galería de entrada e
cambiouse a iluminación; na
de Carregal arranxouse o piso
de entrada exterior da saída tra-
seira; en Estás arranxouse o
parque de xogos; en Figueiró
pintouse o interior e cambiouse
a iluminación e en Vilameán
remodelouse a zona de lecer,
co arranxo das instalacións xa
existentes e a colocación de
novos xogos. Ademais dotuse
de deshumidificadores a todas
as unitarias do CRA.

O Concello tamén realizou
importantes reformas este verán
nos centros de Primaria, como
o arranxo de canlóns e cubertas
en todos eles, obras nas que se
investiron máis de 24.000 euros.
No CEP Pedro Caselles arran-
xáronse chan dos baños do
ximnasio e modificouse a altura
dos urinarios; amañáronse as
tubaxes dos baños, revisáronse
billas, duchas...; instalouse aula

de informática, con mobiliario,
pintado e cambio de ilumina-
ción; mellorouse a aula matinal
con armarios, pintado, ilumi-
nación, mobiliario e outros; e
fixéronse varias reparacións na
cuberta e no canlón. 

Pola súa banda, no CEIP
de Barrantes camboiuse o chan
na aula de música, en Sobrada
instalouse unha zona de xogos
e en Tebra arranxáronse os ba-
ños do pavillón, pintouse bi-
blioteca e dirección e creouse
unha zona de xogos exterior.
No CEIP Pintor Antonio Fer-
nández de Goián cambiáronse
as cisternas en Infantil e estanse
a levar a cabo os traballos de
acondicionamento interior e da
ampliación do patio en 1.000
metros, xunto co posterior pe-
che. Con estas obras incorpórase
ao patio un fermoso bosque de
carballos do que poderán des-
frutar os nenos e nenas.

Os dous centros da Galiña
Azul do municipio tamén foros
reformados. 

Por outro lado, o Concello
colocou andeis para a ANPA
do IES Antón Alonso Ríos. 
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rematan as obras do Parque
de Laxe Grande na Guarda
A GUARDA

Fai uns días remataron as obras de mellora do
entorno do Parque de Laxe Grande da Guarda, unhas
obras que incluíron a reposición do firme e da area do
parque infantil, reparación dos camiños interiores, re-
paración da fonte e do seu chafariz e substitución
integral da balustrada de pedra. Tamén se reubicaron os
contedores da recollida do lixo, saneando este espazo
de lecer público.

Estas obras veñen a mellorar un dos espazos públicos
do noso municipio, aportando tamén novas medidas de
seguridade cunha nova balustrada en pedra, máis segura
e firme que a que existía até o de agora.

Este venres o Alcalde da Guarda, Antonio Lomba e
o Concelleiro de Vías e Obras, Miguel Español,  visitaron
este parque para comprobar o remate destas obras,
amosando a súa satisfacción ante o resultado final, que
ven a cumprir coas demandas dos veciños para este es-
pazo.

o concheiro de santa Trega  ábrese ao público
A GUARDA

O Consello Superior de Inves-
tigacións Científicas (CSIC) dirixe
o proxecto encamiñado á posta en
valor do concheiro do castro de
Sta. Trega (A Guarda), que dende
estes días pódese visitar tras meses
de actuacións que incluíron limpeza
da vexetación da porta sur do castro
do Monte Trega, sondaxe arqueo-
lóxica, estudo de arqueofauna e le-
vantamento fotogramétrico das es-
truturas escavadas, e que concluíron
coa instalación dun panel informa-
tivo cuxo cometido é que os visi-
tantes coñezan los principais re-
sultados deste estudo.

O equipo de traballo está dirixido
por Brais X. Currás Refojos, in-
vestigador posdoutoral do CSIC
no Instituto de Historia do Centro
de Ciencias Humanas e Socias
(Madrid). Colabora a empresa Te-
rra-Arqueos e os grupos de inves-
tigación Zooarqueoloxía (Univer-
sidade de León), con Carlos Fer-
nández Rodríguez ao fronte, e Pa-
leoeconomía e Subsistencia das
Sociedades Preindustriais (CSIC)
con Marta Moreno.

“O concheiro, que se atopa ao
lado da porta de entrada ao castro
do Monte Trega, constituía unha
especie de vertedoiro para os seus

habitantes. A día de hoxe, é unha
fonte de información incalculable
pois a través do seu estudo podemos
coñecer numerosos aspectos da
vida cotiá das persoas que viviron
no castro”, explica Brais X. Currás,
quen engade que “o proxecto ten
fin último constituír unha ferramenta
coa que se promova un turismo de
calidade”.

O proxecto foi financiado polo
Concello da Guarda a través da
convocatoria 2019 de Axudas para
a rehabilitación e sinalización do
patrimonio histórico e cultural da
Deputación de Pontevedra.

“A zona do concheiro do castro
do Monte Trega fora xa obxecto
de escavacións entre 1910 e 1930,
realizadas pola Sociedade Pro-Mon-
te, Ignacio Calvo e Cayetano de
Mergelina, e dende entón perma-
necía abandonada. Os resultados
que arestora temos obtido revelan
a existencia dunha gandería na que
predominan ovellas e cabras de
moi pequeno tamaño, documen-
tándose tamén a presencia de porcos
e vacas, así coma un dominio total
de moluscos e crustáceos propios
das zonas rochosas, principalmente
lapas, pero tamén mexillóns, bígaros
e percebes. Os ourizos tamén foron
importantes, sendo menos común

o consumo de cangrexos”, explica
Brais X. Currás, quen engade que
“en canto á actividade pesqueira,
se constatou que se practicou fun-
damentalmente con amocelo nas
zonas máis preto da costa. Abunda
a lubina, acompañada en moita me-
nor medida de dourada, sargo e
maragota, entre outros pescados”.
Os resultados do estudio do con-
cheiro se dan a coñecer ao público
xeral a través dun panel informativo,
sito na porta sur. O panel aborda
os seguintes aspectos:

1) Explicación da cronoloxía
do poboado e o concheiro, así como
das prácticas de consumo dos ha-
bitantes do castro.

2) Recreación gráfica das edi-
ficacións da porta sur.

3) Planimetría do castro e loca-
lización da porta sur.

4) Representación gráfica das
principais especies presentes no
concheiro.

5) Cartografía del entorno del
Monte Tegra con la localización del
poblado antiguo y de zonas de cap-
tación de recursos pesqueros y ma-
risqueros identificados en el castro.

Nos próximos meses continua-
rase afondando no coñecemento
do castro do Trega no marco del
proxecto LOKI.
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inícianse os trámites para a recuperación
do entorno da ermida de san vicente
O ROSAL.

O goberno municipal man-
tivo unha reunión con distintas
personalidades coa intención
de traballar conxuntamente na
posta en valor e recuperación
do entorno da ermida de San
Vicente, situada no lugar de
Marzán. 

Á reunión acudiu a alcal-
desa do Rosal, Ánxela Fer-
nández, xunto cos concelleiros
Carlos Villanueva, Ramón Fer-
nández e a técnica forestal
como representación do Con-
cello. Estiveron presentes ta-
mén na xuntanza veciñas de
Marzán da Comisión de San
Vicente, membros da asocia-
ción forestal “A Jalleira” e o
párroco da ermida, Don Julio.

A ermida de San Vicente,

da época medieval, posúe un
entorno cun importante valor
patrimonial, xa que nel se ato-
pan tamén dous sartegos me-
dievais escavados en pedra,
un conxunto de catro muíños
e un lavadoiro. A recuperación
deste espazo e a limpeza fo-
restal das súas inmediacións
son de vital importancia para
o concello, especialmente nun-
ha situación de risco para o
patrimonio existente na área,
posto que son ocasionais os
desprendementos de pólas de
árbores que poden ocasionar
danos estruturais.

O proceso de recuperación
viuse dilatado no tempo debido
á complexidade dos procesos
burocráticos necesarios para
tal fin, ao ser unha área na

que son necesarios permisos
de varias sectoriais (Patrimo-
nio, Confederación Hidrográ-
fica, Estrada Provincial e Me-
dio Rural). Isto tórnase mais
complexo ao estar a propiedade
do entorno da ermida en mans
de múltiples propietarios fo-
restais, os cales precisan diri-
xirse a Medio Rural para soli-
citar unha corta dos eucaliptos
das súas fincas.

Ante esta situación, o Con-
cello do Rosal decidiu dar un
paso á fronte establecéndose
como un mediador, creando
un modelo de autorización
para que os propietarios lle
cedan a súa autorización para
xestionar o trámite con Medio
Rural de forma conxunta. O
obxectivo desta acción é axi-

lizar o proceso e conseguir
que teña viabilidade, colocando
o primeiro chanzo deste ob-
xectivo na reunión mantida
esta semana.

Dende o Concello agradecen
profundamente a colaboración
das veciñas de Marzán da Co-

misión de San Vicente, membros
de asociacións e demais partes
presentes na xuntanza por co-
laborar coa recuperación e posta
en valor dunha parte patrimonial
fundamental para o municipio
como o é a ermida de San Vi-
cente e todo o seu entorno.

"ESPECIALIDADE EN PULPO,
PEIXES E CARNES"
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TUI

O BNG de Tui considera deficientes
as obras de mellora nas instalacións de
tenis en Areas. Moitas destas deficiencias
teñen que ver coa calidade das redes,
dos tubos e mallas, algúns deles xa
rotos ou deformados. Destas últimas,
algunhas das que se sitúan no perímetro
das instalacións nen sequera se atopan
ben ancladas. Paradigmático é o caso
da caseta das duchas: que segue a estar
colocada sobre rodas, igual que antes
da obra, e agora, xa inaugurada, non
conta aínda con luz nen auga quente e
tampouco tivo ningunha mellora no de-
saugadoiro.

Ademais, os nacionalistas indican
que non se tivo en conta o entorno que
rodea o complexo: o terreo que rodea as
pistas está a maior nivel que estas, o que

vai facer que coa chuvia a terra entre
dentro das mesmas. Non se considerou
a posibilidade de ter preparado un lugar
cuberto para os pais que levan ós nenos
a entrenar, pensando sobre todo nos
meses de inverno.

A isto, engádense pequenas deficien-
cias, como a mal acoraxe da porta de
entrada, o estado da caseta da luz, e de-
máis. Todo isto fai que estas obras,
despois dunha inversión de 53.095,22
euros, e a catro días da súa inauguración,
presenten xa un mal estado. A súa voceira
local, Carme Núñez recorda: "Hai que
lembrar que o club de tenis conta con 60
deportistas federados. Moitas destas de-
ficiencias teríanse evitado se se contara
coa opinión e o coñecemento que teñen
os membros do club en canto as súas
necesidades."

comezan as obras de acondicionamento do
acceso ao aparcamento xulio sexto

o bnG de Tui considera deficientes as obras
nas instalacións de tenis en areas

O ROSAL

O Concello do Rosal comezou xa
as obras de acondicionamento e urba-
nización do acceso ao aparcamento
Xulio Sexto, situado no núcleo urbano
da vila. Trátanse de obras para a mellora
da zona de entrada ao recinto, que
permaneceu pechado nas últimas datas
debido aos problemas técnicos deri-
vados da formulación inicial do pro-
xecto, creado no pasado mandato.

Durante os vindeiros días desen-
volveranse os traballos para a pavi-
mentación da entrada, creando un ac-
ceso rodado e outro peonil, ademais
de executarse a canalización de augas
pluviais e as condicións eléctricas ne-
cesarias para dotar de iluminación a
zona. Todas estas actuacións teñen por
obxectivo corrixir as deficiencias téc-

nicas do proxecto inicial e paliar a
problemática derivada do acondicio-
namento do aparcamento para que
poida empregarse de forma normali-
zada, xa que ata o de agora non cumpría
os requisitos mínimos necesarios para
o seu uso sen prexuízo para a veciñanza
residente nas inmediacións do acceso
ao aparcamento. 

O uso habitual do aparcamento Xu-
lio Sexto permitirá ademais dotar as
inmediacións da Praza do Calvario de
maior espazo para o estacionamento
de vehículos. 

Este proxecto, elaborado pola área
de Urbanismo do Concello do Rosal,
conta con financiamento do Plan Con-
cellos da Deputación de Pontevedra e
coa autorización da sectorial de Estradas
de Galicia.

CIGUÑEIRAS 26 - TUI - GUILLAREI 

BAR 
PUENTE

tui
Avenida de la Concordia, 4

+34 986 60 06 16 Fax: +34 986 60 75 50 pereima@mapfre.com

Manuel Ángel Pereira Ferreira

NA CULTURAL DE
SANTA MARÍA DE OIA.
A RIÑA, 23
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CONCORDIA,
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TUI
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NIGRÁN

O Concello de Nigrán con-
signará 4.000 € anuais para Bai-
senpulgas a través do seu orza-
mento a través dunha nova liña
de axudas directas. Deste xeito,
o goberno local colaborará ofi-
cialmente no mantemento desta
protectora de animais da comarca
formada por persoas voluntarias
e que afronta constantes pro-
blemas de falta de recursos para
poder desenvolver o seu labor.
Así llo transmitíu esta mañá o
propio alcalde, Juan González,
e o edil de Medio Ambiente,
Diego García, na súa visita ao
refuxio de animais en Gondomar. 

"Fan unha labor marabillosa
e imprescindible cuns medios
escasísimos, desde o Concello
temos colaborado mediante a
recadación en eventos ou mer-
cando comida, pero considera-
mos imprescindible consignar
estes cartos anuais para de ver-
dade contribuír a súa sostibilidade
económica nun momento espe-
cialmente difícil tamén para
eles", incide o alcalde, Juan Gon-
zález. "A crise económica está
afectando moitísimo ás doazóns
de particulares e empresas, de
feito, durante o confinamento o
Concello aportou 800 € en pien-
sos ante a súa chamada deses-
perada en redes sociais, por iso

urxía esta consignación econó-
mica".

Igualmente, a protectora será
a encargada desde agora de re-
coller e custodiar os gatos e cans
abandonados ou perdidos durante
a fin de semana no municipio
(actualmente o Concello de Ni-
grán presta servizo só para cans
a través de CAAN da Deputación
de Pontevedra, pero na fin de
semana este servizo resulta moi
complexo e urxía contar cunha
solución máis inmediata).

"Tiñamos a necesidade de
ter a garantía de que o animal
queda en perfecta e inmediata
custodia durante a fin de semana,
por iso cremos que esta é a a
mellor opción para protexer aos
animais e, ao mesmo tempo,
apoiar o traballo desta entidade",
sinala o edil Diego García, quen
engade que, ata agora, nas inci-
dencias de sábados e domingos
pedíase axuda á propia persoa
que atopaba o animal ou algunha
otra especialmente sensible.

A maiores, o Concello de
Nigrán contará con Baisenpulgas
para iniciar o control de colonias
silvestres de gatos mediante a
esterilización dos mesmos. Ac-
tualmente o municipio ten media
ducia delas en zonas urbanas
(centro de Nigrán, Ramallosa,
Patos ou San Pedro).

nigrán contribuirá á sostibilidade
económica de baisenpulgas 

BAR MOREDA
NA ROTONDA DE SABARÍS

NIGRÁN

A Bilioteca Municipal de
Nigrán ofrece desde este venres
e ata o 8 de outubro catro sesións
de contacontos infantís a través
do programa de dinamización á
lectura 'Ler conta Moito'. Por
cuestións de seguridade sanitaria
este ano terán lugar todos no
Auditorio Municipal e será im-
prescindible a incrición previa
na propia biblioteca, no correo
nigran.rbgalicia@eidolocal.es
ou no 986383979.

O ciclo comezará este venres
18 ás 18:00 horas (todos serán
a esa mesma hora) a cargo de
'Donde viven los cuentos' coa
sesión 'Daniela Pirata e as mozas
pirata', dirixido a crianzas de 4
a 8 anos. Trátase dun contacontos
interactivo baseado no conto
“Daniela y las chicas pirata” de
Susana Isern, segunda de parte
de “Daniela Pirata”. A nosa
pirata preferida, Daniela, vivirá
unha nova aventura co Caimán
Negro. Nesta ocasión, coñece-
remos ás Pirañas Intrépidas, un
equipo de piratas mulleres que
conseguirán cumprir as misión
de Daniela con máis rapidez e
eficacia. Daniela tratará de com-
petir con elas para darse conta ó
final de que xuntas son mellores.
Unha aventura de cooperación
trepidante. Na actividade os ne-

nos acompañarán a Daniela na
súa viaxe e experimentarán todas
as dificultades que deberá su-
perar.Para iso, xogarán, bailarán
e se emocionarán nunha nova
aventura pirata con valores moi
actuais.

O venres 25 continúa con
'Unha viaxe para cantar e contar'
tamén a cargo de 'Donde Viven
los cuentos' e para idades de 0 a
5 anos. Este contacontos é unha
viaxe polos sentidos. A través
de diferentes contos e xogos
con teas, obxectos, luces, sons
e música, os máis cativos irán
recorrendo na súa barquiña unha
chea de illas nas que viviremos
aventuras trepidantes o mesmo
tempo que aprenderemos con-
ceptos como: as cores, os nú-
meros, as formas, as partes do
corpo.

A terceira sesión será o xoves
1 de outubro con 'Cinema Ma-
rabillas. Ver para ler', a cargo de
Raquel Queizás e para crianzas
a partir de 5 anos. Descubriremos
a amizade entre o cine e a lite-
ratura infantil e xuvenil. Goza-
remos coa proxección de frag-
mentos das primeiras adaptacións
cinematográficas inspiradas nos
contos marabillosos e nos libros
clásicos da literatura. O obxectivo
e facerlles ver que esas historias
que coñecen poden contarse de

diferentes maneiras. Non faltará
aventura, misterio, tenrura, ma-
xia, fantasía e sobre todo moita
imaxinación.

Finalmente, Raquel Queizás
remata o ciclo con 'Travesías.
Aventuras de libro' para crianzas
a partir de 3 anos. Agardan por
nós viaxes cheas de aventuras
nas que coñeceremos a nenas e
mulleres bravas que loitaron
contra os prexuízos para conse-
guir os seus soños. Ata fai moi
pouco tempo os contos infantís
reflectían un mundo onde os
mozos eran sempre os heroes
que salvaban a unha débil prin-
cesa. E case nunca aparecían
mozas decididas e resoltas. Pero
agora podemos contar con contos
que transmiten valores de igual-
dade, de respecto e convivencia
entre nenas e nenos e entre mu-
lleres e homes.

a biblioteca de nigrán ofrece ata o 8 de
outubro catro sesións de contacontos infantís
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Dentro da aposta clara e
firme do goberno local por fo-
mentar iniciativas que permitan
defender o medioambiente e a
contorna natural, nesta ocasioń
a actividade sera ́ coordinada
pola concelleriá de Medioam-
biente dende a que se anima a
vecinãnza a que se sume a ́lim-
peza do rió Minõr e afluentes.

Os interesados en participar
poderań inscribirse chamando
ao telef́ono 986 360125 ou no
correo medioambiente@conce-
llodegondomar.gal, onde deberań
deixar o seu nome e apelidos

completos e o DNI. No caso de
menores de 18 anos deberań ir
acompanãdos por un adulto que
se responsabilice deles.

A limpeza comezara ́aś 10.00
da manã ́do domingo 27 de se-
tembro e o punto de encontro
sera ́a Ponte de Ańimas. Os vo-
luntarios e voluntarias recibirań
maścaras conmemorativas da
xornada, bolsas e luva, asi ́com
unha pequena merenda, ofrecida
polo concello, ao remate da ac-
tividade.

Dende a concelleriá de Me-
dioambiente sublińãse a impor-
tancia destas acciońs como un

elemento fundamental para afon-
dar na educacioń e sensibiliza-
cioń ambiental dos cidadańs.
“A pesar dos avances logrados
nos uĺtimos anos e a mellora da
calidade dos nosos riós, “queda
moito traballo que facer”, afirma
o edil Brais Misa, quen lembra
que nese caminõ continuara ́ac-
tuando o goberno local.

Na edicioń do pasado ano
do “Proxecto Riós” os volunta-
rios retiraron un total de 800
quilos de residuos das ribeiras e
do leito do rió Minõr e as de-
sembocaduras do Zamańs e do
Morgadańs.

Gondomar invita a veciñanza a participar no
“Proxecto ríos” e protexer o entorno natural 

BAIONA.

O Concello de Baiona está
a realizar traballos de repara-
ción e mellora da fachada do
CEP Sabarís, unha actuación
que a dirección do colexio
trasladoulle ao concelleiro de
Educación, Óscar Carreño, e
que o Goberno local acomete
dentro da liña de colaboración
que mantén aberta cos centros
educativos do concello.

O responsable da Conce-
llería de Vías e Obras, Óscar
Martínez, explica que as obras
centraranse, primeiro na re-
paración da zona que presenta
grietas de cara a evitar tanto o
deterioro da mesma coma as
posibles filtracións de auga.
Unha vez rematada esa fase,
procederase ao pintado de toda
esa fachada.

Pese a que estes traballos

de reparación non son unha
competencia estritamente mu-
nicipal, senón que correspon-
derían á Consellería de Edu-
cación, realízanse “porque as
necesidades dos veciños e ve-
ciñas non entenden de com-
petencia e a nosa obriga, como
administración máis achegada
á cidadanía é darlle resposta a
esas necesidades”, afirma o
alcalde Carlos Gómez.

Traballos de reparación no cEP sabarís

GONDOMAR

O BNG de Gondomar de-
nuncia que o goberno municipal
socialista non está a cumprir
coas normas sanitarias do pro-
tocolo de adaptación ao contexto
COVID-19 nos centros de en-
sino elaborado pola Consellaría
de Educación, no que respecta
á limpeza do Colexio Rural
Agrupado (CRA) Antía Cal de
Gondomar.

No documento de 31 de
agosto, de actualización das re-
comendacións sanitarias dese
protocolo, recóllese que o pro-
tocolo de limpeza e desinfección
de cada centro debe contemplar
que durante a xornada lectiva
unha persoa do servizo de lim-
peza realizará unha limpeza de
superficies de uso frecuente e
aseos polo menos dúas veces
na xornada.

Malia ser o protocolo de
limpeza obrigatorio para o Con-
cello, como responsábel do man-
temento e conservación dos cen-
tros de infantil e primaria, no

caso do CRA, que consta de 5
aulas parroquiais, esta limpeza
e desinfección só se está a re-
alizar na aula de Peitieiros, pola
súa proximidade ao CEP Neira
Vilas, pero non así nas de Couso,
Chaín, Morgadáns e Vilaza.

Así o confirmou o propio
Alcalde, Paco Ferreira, na reu-
nión da Comisión de Segui-
mento da Covid realizada o pa-
sado luns día 14 de setembro,
en resposta á pregunta formulada
pola Portavoz do BNG, Manuela
Rodríguez, e así segue a ser se-
gundo confirmación do propio
centro na mañá de hoxe xoves.

Segundo a concelleira na-
cionalista, “nas aulas do CRA,
cada unha con entre 13 e 19
crianzas de idades comprendidas
entre os 3 e os 5 anos, faise
moito máis necesaria a desin-
fección se temos en conta que
nestas idades non usan máscara.
Porén, o Alcalde respondeu que
ao conformarse en grupos “bur-
bulla” non era necesario, que
podía limpar o persoal docente.

denuncia que o Goberno de
Gondomar non cumpre o
protocolo covid de limpeza en
todas as aulas do cra antía cal
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O alcalde de Gondomar, Paco Ferreira,
ponẽra ́ao dispor da Xunta de Galicia as
instalaciońs das antigas “Escolas unitarias”
do municipio para o seu uso na volta ao
cole o mes de setembro, e asi ́favorecer a
reparticioń de alumnos en maís aulas
garantindo, na medida da posible, un
ratio inferior nas clases como recomendan
as autoridades sanitarias ante o avance
dos rebrotes da COVID19.

Tal e como expuxo na reunioń, ce-
lebrada este luns, ofrecerańse un total
de 7 centros, concretamente, as insta-
laciońs das escolas de San Cibrań,
Moreiras e Nande (Manũfe), Borreiros,
Prado, Vilas e Fraga, ao que se suman
tameń espazos pub́licos como a Casa
da Cultura ou os pavillońs municipais
“se a conselleriá de Educacioń
requiriśeo”. “Isto permitiriá descon-

xestionar as aulas escolares do muni-
cipio, achegarnos a cocientes menores
e contar con espazo necesario para es-
tablecer as distancias mińimas inter-
persoais nas clases, traballando por
unha volta ao cole o maís segura
posible para o alumnado”, sinalou Paco
Ferreira. Ademais, “e ́unha oportunidade
para recuperar e implantar modelos
educativos cun ensino maís prox́imo e
descentralizado que aposten polo rural
e a suá revitalizacioń”, engadiu o re-
xedor. Como referente destaca a existencia
no municipio de cinco Colexios de Agru-
pacioń Rural (CRA) (Vilaza, Chaiń, Cou-
so, Guillufe, Peitieiros e Chaiń), cunha
aposta clara por “unha educacioń viva e
activa”, destacando o potencial do entorno
natural e os elementos que ofrecen como
base de inspiracioń do proceso creativo
do alumnado.

as antigas “Escolas unitarias”
poñeránseM ao dispor da xunta de
Galicia para o seu uso na volta ao cole 

Damás Apostólicas, 19 - A Ramallosa, Nigrán
627 083 391

destroyatatoostudio@gmail.com
@destroyatatoo

Rúa Eduardo Iglesias, nº 30,
36380 Gondomar

Teléfono: 986 07 19 61

GONDOMAR

Conẽcer as necesidades empresariais
de Gondomar e definir os diferentes
sectores presentes no seu mapa empre-
sarial son algunhas das cuestiońs abor-
dadas no encontro que o alcalde Paco
Ferreira mantivo co presidente da Con-
federacioń de Empresarios de Pontevedra
(CEP), Jorge Cebreiros.

Ambos coincidiron na importancia
que a colaboracioń pub́lico-privada veń
representando nos uĺtimos anos para o
avance do sector empresarial, pero maís
no momento econoḿico que vive o
paiś como consecuencia da pandemia
da covid19. Asi ́sublinãron a necesidade
de establecer mecanismos entre as ad-
ministraciońs e os diferentes sectores
industriais para atender as suás demandas
actuais.

O alcalde, Paco Ferreira, agradeceu
a disposicioń mostrada polo presidente
da patronal ao que ofreceu “a nosa
axuda en todo o que sexa preciso para
manter esta colaboracioń viva e lograr
o mellor para as nosas empresas, e
converter o poliǵono industrial da ́Pasaxe
e o noso sector econoḿico en referentes
no sur da provincia”.

Pola suá banda o presidente da CEP,
Jorge Cebreiros, explicou que a orga-
nizacioń que dirixe ofrecera ́os novos
servizos que a patronal provincial ponẽrá
ao dispor das suás empresas, como a
implantacioń de plans de igualdade;
cursos de formacioń ou plans de riscos

laborais e de saud́e, conferencias ou
asesoramento, entre outras actividades,
facilitando para iso o concello os medios
materiais, tećnicos ou aulas que sexan
precisos.

Ademais sobre a mesa pux́ose a po-
sibilidade de abrir en Gondomar unha
oficina de asesoramento industrial, ou
para os sectores de autońomos e novos
emprendedores e o comercio. Neste
sentido o rexedor, Paco Ferreira, sinalou
que os gastos serián asumidos polo
concello e que naceriá co obxectivo de
dar cobertura ao Poliǵono da Pasaxe,
pero tameń a outras superficies indus-
triais como Porto do Molle, a PTL de
Vigo ou o poliǵono de Porrinõ.

Tanto Paco Ferreira como Jorge Ce-
breiros mostraŕonse satisfeitos polo re-
sultado do encontro e mostraron a suá
confianza en que “este sexa o inicio
dunha colaboracioń efectiva, duradeira
e beneficiosa non so ́para o sector em-
presarial de Gondomar, se non para a
economiá en xeral da comarca e a pro-
vincia”.

Gondomar e a cEP sentan a base de
futuras colaboracións no municipio
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O BNG de Gondomar de-
nuncia que o goberno municipal
socialista comunicou as familias
onte mércores, a un día do co-
mezo do curso, que terían que
pagar 1€ máis por menú e día.
Ademais, na mañá de hoxe, xa
co curso iniciado, as familias
usuarias dos comedores escolares
foron avisadas de que se adian-
taba a hora de recollida das súas
crianzas, nalgún caso a unha
hora antes a respecto do horario
de anos anteriores, menosca-
bando aínda máis as posibilida-
des de conciliación.

Nuria Lameiro, Tenente de
Alcalde e concelleira de Benestar
Social, área encargada da xestión
dos comedores -en función dun
convenio de colaboración coa
Xunta de Galiza, asinado no

2018 con Paco Ferreira como
Alcalde-, escúdase, por un lado,
en que a empresa esixe cobrar
un importe mínimo que o con-
cello di non poder garantir, por
falta de espazo para cumprir as
medidas sanitarias do protocolo
Covid e a conseguinte redución
no número de menús servidos
por día. E por outro, en que lle
quixeron pasar xestión á Xunta,
pero que nin sequera foron re-
cibidos na Consellería.

Por outro lado, o persoal
monitor/coidador dos comedores,
na súa maioría mulleres, vai tra-
ballar as mesmas horas

(2,5h/día), pero con máis carga
de traballo. Dedicarán a última
parte do tempo á limpeza, reco-
llida e hixienizado, tempo en
que non poderá estar presente o
alumnado, de aí que teña que
ser recollido antes polas fami-
lias.

Así as cousas, este curso o
menú diario sairá en algo máis
de 5€, dous por enriba do con-
tratado no seu día por concurso
(xa tivera outro incremento de
un euro hai aproximadamente
un ano), pagando ás familias
4,14€/menú. E, segundo palabras
da propia Lameiro, non vai a

ser pola mellora dos propios
menús, cousa que non sobraría.

“Onde están entón a eficacia
e a eficiencia na xestión da que
presume este goberno municipal
con maioría absoluta? Onde, se
ás primeiras de cambio claudica
ante a empresa de catering e
claudica ante a Xunta?”, pre-
gúntase a Portavoz Municipal
do BNG en Gondomar, Manuela
Rodríguez. 

Desde o BNG instan ao Sr.
ferreira e a Sra. Lameiro a que
fagan o seu traballo, que xes-
tionen as súas áreas e os seus
compromisos actuais: “Non bo-

ten enriba das familias as con-
secuencias da súa incompetencia
e falta de xestión. Non lles tras-
laden a elas os problemas que
debe resolver o seu goberno e
que tiñan que ter previsto hai
varios meses”.

O BNG ínstaos a que nego-
cien o que sexa mester coas di-
reccións dos centros e que, ante
os problemas de espazo, lles
ofrezan solucións que permitan
o uso do servizo do comedor a
todas as familias que o solicita-
ron, para facilitar a conciliación,
mais tamén para asegurar maior
ingreso sen incrementar o prezo
de cada menú.

E con respecto á Xunta, a
Portavoz do BNG ínstaos a que
“re-negocien o convenio; exí-
xanlle ao goberno de Feijóo que
asuma as súas competencias.

o bnG de Gondomar denuncian que se
pretenda cobrar ás familias o sobrecusto dos
comedores que debe pagar a xunta
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HUMOR: MARCOS ESCUDEROOS TT'S E AS MASCARILLAS

GONDOMAR

O alcalde, Paco Ferreira, destacou o
importante labor que vinẽron realizando
estes vecinõs “ante a falta de resposta efi-
caz e raṕida por parte de goberno galego
e a empresa a ́que paga para que realice
este servizo e que incumpre de forma sis-
temat́ica o prazo de cinco diás hab́iles
establecidos para atender a demanda dos
vecinõs”. Ante esta situacioń a colabora-
cioń de Gondomar concretouse na accioń
de tres expertos apicultores que de forma
desinteresada atendián as chamadas de
vecinõs que non eran cubertas polo ser-
vizo autonoḿico do 012, nos prazos fi-
xados. Desde este xoves contarań con
traxes de proteccioń integral, luvas e ma-
terial especif́ico, cedidos polo goberno
local, para garantir a suá seguridade en
cada intervencioń que realicen.

Asi ́o manifestou o rexedor que estivo
acompanãdo polos concelleiros de Segu-
ridade e Medioambiente, Jose Manuel

Chamorro e Brais misa, respectivamente.
Este uĺtimo reiterou que e ́o 012, telef́ono
da Xunta, ao que deben dirixirse aqueles
que localicen un ninõ de velutinas para
solicitar a suá retirada. A peticioń debe
cursarse nun prazo de cinco diás hab́iles,
podendo ser maior cando concorran cir-
cunstancias especiais por estar en lugares
inaccesibles ou a maís de de 25 metros
de altura. O edil explicou que so ́no caso
de que non se lles atenda pod́ese pedir
axuda ao concello, que elaborou un mo-
delo tipo de solicitude, que se podera ́re-
tirar no rexistro municipal ou a traveś da
web. Asi ́mesmo elaborarase un ficheiro
de control dos ninõs retirados por parte
do concello.

O ano 2019 Gondomar tiv́ose que fa-
cer cargo da retirada de 178 ninõs e no
que levamos de 2020 retiraŕonse 100, ci-
fra que poderiá aumentar ao ser o periódo
comprendido entre os maio a outubro os
de maior actividade desta especie. 

Gondomar reforza con medios propios
a loita contra a avespa velutina
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NOVA XERENCIA
COÑÉCENOS E
PROBA A NOSA

EXQUISITA
COMIDA CASEIRA


