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Na metade do pasado mes de
setembro a organización na-

cionalista española, Vox, presentou
unha proposición, no congreso,  que
defendía a ilegalización das forzas
políticas soberanistas catalás, vascas
e galegas. A actual disposición arit-
mética do parlamento do estado
conta con 35 deputadas e deputados
que representan a vontade do na-
cionalismo periférico, en concreto
a de 2.429.134 persoas que foron as
que os votaron. O congreso español
ten 350 asentos, xa que logo non é
moi difícil observar que exacta-
mente o 10% da súa composición
está integrada por representantes
das ideas  de persoas que non se
senten cómodas neste estado ou
polo menos coa súa arquitectura

política actual. Non é posible manter
ningún tipo de relación se non existe
comodidade por parte de todas as
partes que a integran. Non é posible
nin na amizade, nin no amor, nin
no traballo, nin na veciñanza, nin
na política nin en ningún sitio. 

É física e metafisicamente im-
posible convivir en paz con quen
non estás cómodo. E é máis que
evidente, para calquera que teña
ollos para ver, oídos para escoitar
e non estea infectado polo virus do
odio ao diferente, que no estado
español as tensións territoriais están
nun punto moi perigoso. A resolu-
ción exixiría unha aposta firme,
valente e decidida pola sensatez,
na que lamentablemente o PSOE
non se dá situado. A solución de
Escocia, a de Quebec ou a de Nova
Caledonia, territorios do Reino Uni-
do, de Canadá e de Francia respec-
tivamente, nos que existe un forte
sentimento independentista,  e nos
que se permitiu recentemente á súa
poboación expresar con liberdade
e en paz, se querían seguir nese
status ou pola contra preferían ca-
miñar sos, parece a máis apropiada
para rematar con esta situación.
Así pois, desa maneira o fixeron os
gobernos británico, canadiano e

francés e as tensións territoriais,
alí, non parecen existir.

Pola contra, o asunto do nacio-
nalismo periférico tamén se pode
abordar, doutra maneira. Refírome
a como o faría un psicópata. E ba-
sicamente consistiría en analizar o
que é unha posición política desde
un prisma moral e considerar que
os dous millóns e medio de persoas,
que situaron a eses 35 deputados e
deputadas no parlamento, son uns
canallas que non teñen dereito á
expresión política, nin moito menos
a poder facer realidade a súa con-
cepción ideal do estado. Nese su-
posto están situados os pirómanos
que levaron a pleno a petición de
ilegalizar ao 10% dos cidadáns e
cidadás do reino de España. Esa
aposta pola tolemia, que supón ile-
galizar ao dez por cento do estado,
non tiña máis obxecto que fortale-
cerse eles mesmos coa simpatía dos
segmentos máis ultras da dereita
da meseta castelá, nos que comeza
a penetrar a idea de que o PP é a
dereita cagalleira, semellaba que
sería combatida por todo o arco
parlamentar de maneira nidia e ro-
tunda, illando ao virus do fascismo,
xa presente no parlamento do es-
tado. 

Porén non foi así, as outras dúas
dereitas C,S e o PP non votaron en
contra, senón que se abstiveron. A
extrema dereita propuxo ilegalizar
a Xoán Carlos González, do BNG de
Redondela, e o seu veciño e depu-
tado Javier Bas, abstívose. A extrema
dereita propuxo ilegalizar a Lucía
Santos, do BNG de Marín, e a súa
veciña e deputada María Ramallo
abstívose. Se nalgunha ocasión al-
guén propuxera ilegalizar ao partido
popular, ese alguén, fose quen fose,
tería a este xornal radicalmente en
fronte. 

E o PP teríanos ao seu carón,
sen ningún tipo de matiz, para de-
fender non só, o seu dereito á ex-
presión política da súa forma de
entender a realidade, senón tamén
para loitar porque  existise o marco
legal apropiado para que ese corpus
teórico puidese ser aplicado na
práctica, sempre que houbese unha
maioría, de cidadáns e cidadás, que
así o desexase. O contrario, apostar
pola ilegalización do que che resulta
incómodo, ou mirar para outro lado
cando alguén o propón e absterse,
é unha indecencia, unha indignidade
superlativa que debería pór vermello
a quen tivera unha mínima capaci-
dade para a introspección.

[2] Outubro 2020

editorial 

TINO LAGO / Director de A Nova Peneira
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EN PUXEIROS



MOS

Según os exoloxistas, cada día hai
máis exemplos do negativo impacto da
caza en todas as comunidades autónomas:
carteis de aviso, valos, portas pechadas,
bandos municipais, folletos das admi-
nistracións, disparos en zonas de seguri-
dade. Todos instan o paseante ou á ciclista
para ter posto un ollo no camiño e outro
no cazador, cando a normativa esixe que
sexa ao  revés. É quen practica unha ac-
tividade perigosa por empregar armas é
quen ten a  obligación de respectar as
zonas  públicas e de evitar situacións de
risco para o resto das persoas.

Ningún espazo escapa ás limitacións
e ameazas que a actividade  cinexética
provoca en  senderistas, ciclistas ou  eco-
turistas. Mesmo nos parques naturais os
carteis de “perigo  montería” aparecen
en roteiros  señalizadas e córtanse senllas

ecoló gicas que discorren por camiños
públicos.

As comunidades autónomas e o Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca e  Alimen-
tación mostran un claro apoio á caza,
pero esquecen que o medio natural é ob-
xecto de actividades moito  máis impor-
tantes desde o punto de vista ambiental,
social e  económico. Publican bandos e
folletos avisando ás persoas non cazadoras
de que eviten ir polo campo, mesmo de
que se absteñan de transitar polos espazos
públicos  Pola contra, non obrigan aos
cazadores a  señalizar e respectar as
zonas e condicións de seguridade. Tam-
pouco editan circulares que lles lembren
que non poden disparar en zonas onde
poida haber persoas transitando ou reali-
zando outras actividades no monte. Cla-
ramente podemos concluír que cada día
son máis os dereitos que se lle quitan ao

cidadán e neste caso, son os cazadores
os que teñen a potestade de decidir cando
e por onde poden transitar os cidadáns
nuns montes e camiños que por lei son
para uso e goce de todos. 

Nun momento de pandemia global
no que as autoridades sanitarias reco-
mendan a salida e actividades ao aire

libre, debemos garantizar a seguridade
de toda a poboacion e as familias que es-
collen pasar la natureza o seu tempo de
lecer. Neste momento de economías mal-
treitas,  o senderismo,  o montañismo ou
deportes como o ciclismo poden ser a
única saida para as economías dos nego-
cios de hostelería no rural. 

a louriña
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Coñécenos¡¡¡Coñécenos¡¡¡

BAR PAZO DE MOS

ARTESANÍA
DO CAMIÑO
A CARÒN DO
PAZO DE MOS

Ecoloxistas piden devolver o monte á xente en detrimento da caza



Cando era adolescente quería ser profesor
de literatura. A palabra sempre foi o

vehículo a través do cal as miñas emocións
se expresaban coa maior intensidade, tanto
no papel de emisor como no de receptor.
De feito nunca fun capaz de chegar á ex-
presión física do afecto sen antes ter acadado
antes unha conexión emocional intensa
que en todos e cada un dos casos agromou
dunha conversa inicial que me provocou
sensacións diferentes ás habituais. Os ca-
miños da vida non me permitiron chegar a
exercer a profesión que me tivera gustado,
xa que toda a miña actividade profesional
descorreu, dun modo ou outro, vendendo
cousas pola rúa. Máis de 20 anos de expe-
riencia comercial ensináronme que non hai
mellor modo de facer fiel  a un cliente que
establecendo vínculos persoais con el, non
a modo de estratexia comercial, senón por-
que te importe realmente, porque estás
sinceramente agradecido de que colabore
co teu proxecto empresarial e desexas o

mellor para el e os seus. Xa que logo ,todo
o gasto que preciso facer, fágoo sempre
nos anunciantes d,A Nova Peneira, no pe-
queno comercio das nosas comarcas, pois
dar a quen te dá, ao meu xuízo, é a mellor
maneira de asegurar o funcionamento
dunha sociedade. 

Eva Varela ten un centro de masaxes
en Puxeiros, ” Bio Terapias Eva Varela”, é
moi doado de localizar pois esta situado
xusto a carón da oficina de correos, ase-
made é unha persoa amable, cordial e
lúcida coa que é moi agradable conversar.
Nunca na miña vida, e xa vou tendo uns
aniños, recibira unha masaxe, nin nada
que se lle pareza, e confeso que vivo en
permanente situación estres, fago centos
de kilómetros á semana, e ás veces teño a
sensación de que o señor Lobo, aquel per-
sonaxe de “Pulp Fiction” que se dedicaba
a resolver problemas complexos é o meu
alter ego. E ben, aconsellado por un amigo
de Gondomar que seica vivía coma min,

antes de recibir ese tipo de tratamento, e
agora é o acougo a paz e a serenidade
feitas persoas acudín ao local de Eva para
que me recomendase algún tipo de trata-
mento. 

Ela, case sen coñecerme, e sen saber
nada das miñas circunstancias vitais, pron-
to se decatou de que eu son todo o contrario
do meu amigo Carlos de Gondomar, o
estres feito persoa. Eva recomendoume
unha das súas especialidades, a masaxe
hawaiana lomi lomi. E alí fun probar, re-
coñezo que un tanto nervioso e asustado,
unha masaxe que dura arredor de 90 mi-
nutos. O ambiente cálido e cómodo da
sala, a profesionalidade e a confianza que
transmite Eva, eliminaron de contado a
miña incomodidade e por primeira vez en

moitos anos, lograron que a miña mente
puidese desconectar un anaco deste xornal
que semella ser todo o seu universo. A
masaxe ven acompañada de música, e Eva
acompasa os seus movementos aos ritmos
musicais nunha fusión perfecta de corpo
e alma que consigue acadar , polo menos
na miña persoa así foi, un estado de rela-
xación e paz tan intenso que, sen dúbida,
o situaría ao nivel das experiencias sen-
soriais máis agradables da miña vida. Si,
AS MANS DE EVA conseguiron por primeira
vez na miña vida desprazar á palabra
como vehículo principal de transmisión
emocional, as man de Eva son máxicas e,
con toda a humildade ,tomo a liberdade
de recomendar a todos os lectores e lectoras
que as coñezan.

AS MANS DE EVA
reportaxe de Tino Lago

CAFETERÍA
DA AVV ‘A NOSA

TERRA DE 
PEREIRAS’ -  MOS
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entrevista de Tino Lago

Explícanos que é o proxecto ARTE
POSTAL?

Nace coa convicción e a ilusión de re-
cuperar a carta e a postal como medio
de comunicación inter persoal. Non
como único recurso claro, pero en con-
vivencia cos novos medios para co-
municarnos que nos proporciona a tec-
noloxía.

Paréceme unha pretensión admi-
rable, pero se cadra demasiado am-
biciosa. É máis, oxalá me estea equi-
vocando, pero non a vexo realista.

A ambición é o único camiño para po-
dermos facer realidade os nosos sonos,
ata os sonos que coma este, parezan
extremadamente románticos. E Manuel
Xio Blanco ten un perfil extraordinario
para poder converter en real este ma-

rabilloso sono. Asemade el quere que
Mos apareza nas guías do camiño de
Santiago en Correos. Xio coñece a
moitos artistas e todos colaboraron de
maneira moi meritoria para poder pór
en marcha esta exposición.

Fálanos de Manuel Xio?
El naceu en Mos, preto do Pazo. Tra-
ballou en Vigo para unha librería-El é
un artista poliédrico e alén da súa
faceta como debuxante a min gústame
especialmente a súa escultura. Algunha
delas están presentes no catálogo na-
cional de Galicia. Tamén ten produción
escrita moi interesante como por exem-
plo a súa obra “prismavera” un libro
de aforismos versificados. Xio ten
moito que amosar e de gran calidade
abofé, non resulta fácil de sintetizar.

Algunha vez amigos e amigas seguro que se sentiron en débeda emocional con alguén. E o sentimento de non poder satisfacer o que estamos seguros de que debe de ser
satisfeito resulta enormemente frustrante. A min aconteceume con Manuel Xío. El é un artista mosense que cultiva entre outras disciplinas a arte postal e que tenme
distinguindo en diversas ocasións coa súa atención a través de distintas cartas que envía ao enderezo do noso xornal, nas que non é difícil apreciar a súa enorme
sensibilidade tanto para a palabra, como para o debuxo. Agardo que teña ocasión de ler estas letras e a través delas poida coñecer que a miña intención sempre foi, como
non podía ser doutro modo, contestarlle co respecto debido e coa gratitude inmensa que me fixeron sentir  as súas letras. Porén, confeso a miña nugalla para algo que
pensaba que o mundo dixital xa tiña soterrado, un acto tan sinxelo e tan emotivo como coller un bolígrafo e expresar con el o que sentimos e queremos que sinta a persoa
receptora das nosas mensaxes. Entre os meses de setembro e outubro o Pazo de Mos acolleu unha fermosa exposición sobre arte postal cuxo alma mater é Manuel Xío. Para
min non só foi un pracer gozar con ela e conversar con Pablo, o coordinador do evento, senón que me fixo cruzar o Río Leteo e lembrarme das bretemosas noites pétreas
universitarias da Compostela de finais de século nas que o que isto escribe, escribía unha e outra vez cartas de amor a quen naquel momento amaba.

O PAZO DE MOS ACOLLE O 1º PROXECTO DE
ARTE POSTAL INTERNACIONAL

PABLO  GÓMEZ PORTAS, COORDINADOR DO PROXECTO 



entrevista

[6] Outubro 2020

Que é debuxar para ti?
Vasme permitir citar a Oliver Laxe
para dicir que para min debuxar supón
un camiño de conexión coa infancia

Cantas persoas estades implicadas
na organización desta exposición?

Sobre todo o mestre Manuel Xio Blanco,
e nun segundo plano eu mesmo. Quero,
porque é de xustiza e debo facelo, des-
tacar a axuda do Pazo de Mos en xeral,
e de Vanessa Ferreira en particular. Ela
é parte fundamental deste proxecto
grazas ao seu esforzo, interese e entu-
siasmo. En realidade, non só por este

evento, senón polo seu traballo diario
pódese dicir que Vanessa é a alma do
Pazo de Mos.

Cantos artistas e cantos traballos
forman parte desta exposición?

Son 105 debuxantes e 495 traballos.
De que ámbito xeográfico son os
debuxantes?

Hainos de todo o mundo.
Caramba, algún destacado?

Cesar Reglero, Mariano Marcos, Tino
Villanueva, A corporación semiótica
galega, Miriam Mercader, Teresita Pe-
reira, Sabela Baña...Temos a fortuna
de podermos contar con grandes artistas
internacionais tanto da arte en xeral
como da arte postal en particular.

A exposición estivo exposta en que
datas?

Desde o 3 de setembro ata o 13 de ou-
tubro.

É a primeira vez que facedes algo
parecido?

Si, pero Manuel Xio xa leva anos im-
plicado coa arte postal, de feito desde
2.012 xa ten publicado 10 traballos en
forma de boletín literario mosense que
se chamaba “Letras perennes de folla
caduca”.

Que nome máis bonito¡¡
Precioso, e se o nome é bonito o contido
éo aínda máis. Pódese atopar na bi-
blioteca de Mos. Esa iniciativa contou
coa participación entre outros de Ferrín
e de Carlos Oroza e alí falaban un
pouco da arte postal.

A exposición ten visos de continui-
dade?

Si a nosa vontade é que teña continui-
dade. E iso que a situación sanitaria
delimitounos bastante pero para o pró-

ximo ano temos previsto facer algún
acto a maiores para darlle solidez á
nosa vontade de que o público poida
gozar coa arte postal.

Como valoras a resposta do público
que asistiu á mostra?

A nosa valoración é moi positiva. Ao
estarmos situados no camiño de Santiago
non só tivemos visitantes locais senón
tamén de moitos peregrinos que nos
distinguiron coa súa compañía. Incluso
moita xente nos facilita o seu enderezo
postal para que nós lle enviemos unha
carta.

Vaia, que sorpresa. Entón podemos
dicir que nestes tempos aínda hai
xente á que lle gusta comunicarse
por correo postal.

Rotundamente si. O ser humano ten a
necesidade de escribir,  de debuxar,  de
escoitar e de ser escoitado.

Que tal se portou o concello de Mos
con vós na organización da exposi-
ción?

Nin nós buscamos a súa axuda nin
eles amosaron o máis mínimo inte-
rese.

Polo que vexo este evento está inti-
mamente ligado á figura de Xio.
Non tes medo de que algo tan inte-
resante como a arte postal no noso
pobo, remate con el?

Non cabe dúbida de que Manuel Xio é
enormemente relevante, pero a min
mesmo gustaríame moito continuar es-
pallando a arte postal.
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TORnEiROS
PORRiñO
986 337 568
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MOS

Tras visitar ó persoal de ser-
vizos sociais no seu novo em-
prazamento no edificio do Mul-
tiusos de As Pozas, o grupo
municipal socialista quere de-
nunciar o que consideran unha
irresponsabilidade por parte do
goberno municipal debido a in-
correcta situación na que se
encontran. A crise do Covid
obrigou a este servizo a buscar
outro espazo no que poder de-
senrolar as súas tarefas e atender
a veciñanza coa que se teñen
que reunir de forma segura.

A bancada socialista chama
a responsabilidade do concello
xa que no acceso o Multiusos
non hai persoal para medir a
temperatura, non hai dispensa-
dores de hidroxel, non contan
cunha limpadora que  desinfecte
as instalacións despois das vi-
sitas das usuarias e usuarios
cas traballadoras sociais, e a
premura no cambio de empra-
zamento provocou que dous
dos despachos estean separados
por unha porta corredeira, o
cal non deixa privacidade entre
ambos despachos. A isto se lle
suma que dúas traballadoras

realizan as súas funcións de
forma rotatoria no recibidor do
Multiusos provocando que o
material e os expedientes cos
que traballan estean a disposi-
ción das e dos usuarios que
utilicen o auditorio durante todo
o día, ademais de que non se
dotou a súa mesa cunha mam-
para protectora. Xunto a esta
situación preocupante hai que
engadir que a calefacción leva
dende o ano pasado avariada
sen poder poñela en funciona-
mento e que nas antigas insta-
lacións non hai cartel de ningún
tipo informando a veciñanza
do cambio.

A voceira socialista, Vic-
toria Alonso, pide que “o con-

cello debe acometer as melloras
que precisan estas traballadoras
de forma urxente para velar
pola súa seguridade e pola das
e dos usuarios, xa que nesas
instalacións están programados
actos para os vindeiros días”.
Recórdalle que “o concello
está para velar polo correcto
funcionamento das súas ins-
talación e esta situación é un
risco para todos, tendo en conta
os casos de rebrotes que se
están a vivir na contorna”. Fi-
naliza “a premura e a incons-
ciencia coa que realizou o cam-
bio desenrolou unha situación
preocupante e que pon en risco
a saúde pública das traballa-
doras e veciñanza” 

O PSOE de Mos demanda melloras nas
instalacións de servizos sociais por seguridade

"EN PUXEIROS"

MOS

O pasado sábado 10 de ou-
tubro Telmo Comesaña, fun-
dador e presidente da Asocia-
ción Viguesa Pola Memoria
Histórica, disertou no Centro
Cultural As Pedriñas de Ta-
meiga sobre a importancia de

recordar os feitos acaecidos en
España a raíz do golpe de es-
tado do ano 1.936.Telmo, loi-
tados incansable pola verdade
e a xustiza, perdeu ao seu pai
José, e ao seu tío Antonio, asa-
sinados na Pasaxe no mes de
outubro do ano 36.

Memoría viva do máis negro
da nosa historia nas Pedriñas



MOS

Ecoloxistas en Acción presenta ale-
gacións ao plan especial para as instala-
cións deportivas do Celta nos montes
comunais de Mos. Considerando que o
“Plan especial de  infraestruturas e dota-
cións para  instalacións deportivas  do
Real Club Celta de Vigo, S.A.D.” non é
viable nin por razóns xurídicas, nin por
razóns ambientais, e tampouco por razóns
de oportunidade desde o punto de vista
do interese público, Ecoloxistas en Acción
solicita que se denegue a súa aprobación
definitiva, arquivando por tanto o proce-
demento administrativo iniciado.

A organización ecoloxista denuncia
a intención de recalificar monte comunal
cando non existe demanda social de as
instalacións deportivas do Real Club
Celta, S.A.D., nin estarán destinadas a
uso ou servizo público ou do común dos
cidadáns. Só satisfacer os desexos dunha
sociedade mercantil.

A organización ecoloxista entende
que os campos de futbol son un cabalo
de Troia para implementar usos comerciais
e terciarios nun solo rústico de especial
protección. En clara fraude de lei, pois
forma parte dunha actuación moito máis
ampla, que ao día da data carece por
completo de cobertura xurídica.

Ecoloxistas en Acción sinala que o
dimensionamiento plan especial de  in-
fraestruturas e  dotacións para  instalacións
deportivas é moi superior ás necesidades
reais da actuación que teoricamente se
expón: uns campos de adestramento ao
aire libre, e as instalacións complemen-
tarias imprescindibles para desenvolver
a actividade deportiva.

Non existe demanda social de tales
instalacións, nin estarán destinadas a uso
ou servizo público ou do común dos ci-
dadáns. Só satisfacer os desexos dunha
sociedade mercantil.

É notorio o solapamento consciente
por parte da entidade promotora de
trámites e procedementos urbanísticos
de diferente natureza, para unha sorte de

estratexia de feitos consumados, na que
se pretende transformar de maneira rele-
vante e inadmisible un chan rústico de
especial protección en chan totalmente
urbanizado e con usos indiscutiblemente
urbanos e alleos á contorna no que se
pretenden implementar. O plan especial
planteado non ten a finalidade de protexer
ámbitos singulares. Non ten a finalidade
de levar a cabo operacións de reforma
interior. Nin tampouco ten como finalidade
coordinar a execución de dotacións ur-
banísticas, por moito que  falazmente
empréguese lateralmente este concepto
no texto do plan especial. Estáse a con-
fundir deliberadamente o concepto de
“infraestrutura” co de “dotación”. O con-
cepto “dotación” ten cun claro alcance,
delimitado tanto na normativa estatal e
autonómica como na Xurisprudencia.
Unha boa mostra do anterior é que os ci-
dadáns do termo municipal de Mos non
poderán practicar deporte nesas infraes-
truturas, nin residir nas edificacións, etc.
Son de uso totalmente exclusivo e privado
dunha empresa. Non hai, por tanto, ningún
tipo de dotación a coordinar conforme á
normativa urbanística. De feito, nin
sequera hai dotación.

O alcance real das instalacións e do-
tacións que se pretenden implementar, e
o resultade do “proxecto” que presentou
o Real Club Celta, S.A.D. é incompatible
coa natureza de chan rústico de especial
protección dos terreos nos que se desen-
volverá. de feito, a práctica totalidade
dos usos expostos son netamente urbanos
e non necesitan implantarse nese tipo de

chans e terreos, nin son imprescindibles
para que se desenvolva a actividade de-
portiva de “adestramento”. Ademais, o
Plan Especial que presentou a sociedade
anónima promotora ten múltiples caren-
cias, tanto desde un punto de vista formal
como material, o que determina a impo-
sibilidade de aprobalo nos termos nos
que foi exposto:

Non recolle materialmente as medidas
necesarias para a adecuada integración
das actuacións expostas no territorio.

Non resolve os problemas que a ac-
tuación exposta xerará no viario e nas
dotacións urbanísticas da contorna.

Os parámetros  edificatorios previstos
no Plan Especial non teñen amparo na
Lei do Solo de Galicia. E, ademais, non
potencia en ningún caso o medio no que
se integra o proxecto.

O Plan Especial ten efectos signifi-
cativos no medio, ata o punto de acabar
cos valores obxecto de protección tanto
nos terreos nos que se desenvolverá como
en toda a contorna.

Polos seus notables e evidentes efectos
na contorna, e as súas afeccións a un
chan de especial protección forestal, o
plan especial debería ser obxecto de ava-
liación ambiental ordinaria.

O Plan Especial está a modificar a
regulación do plan xeral. Pero á marxe
de lugares comúns e previsións xenéricas
de carácter case ornamental, non se xus-
tifica detalladamente o impacto do pro-
xecto en relación cos terreos do ámbito
ordenado e os da súa contorna inmedia-
ta.

O Plan Especial, ademais, é manifes-
tamente incoherente cos obxectivos xerais
da actividade urbanística pública, co plan
xeral de ordenación municipal –por iso,
á marxe de modificalo materialmente,

está a tramitarse de maneira paralela
unha modificación do plan xeral desde
un punto de vista formal para que teña
cabida o proxecto.

O plan especial tampouco é coherente
co plan urbanístico dos municipios limí-
trofes. Remitímonos, de maneira particular,
ás alegacións realizadas e/ou que realice
o Concello de Vigo neste punto. E cabe
realizar a mesma apreciación no que se
refire aos restantes informes sectoriais.

Hai relevantes problemas de mobili-
dade, fronte aos que o Plan Especial non
expón ningunha solución real. De feito,
tales solucións nin sequera dependerían
do promotor, que se limitou a presentar
unha proposta de actuacións inviable.
Entre outros aspectos que deberían ser
considerados e liquidados están:

Os accesos ás instalacións que se pre-
tenden implementar, así como a asunción
dos custos vinculados aos mesmos.

Con carácter xeral, a saturación das
principais vías de acceso ás “dotacións
deportivas” (a VG-20 e a avenida Clara
Campoamor, a AP-9 -Puxeiros e a A-
55).

A inexistencia de transporte público
relevante, e a necesaria implicación do
Concello de Vigo para liquidar esta pro-
blemática, fronte á que xa manifestou a
súa oposición, á marxe de indicar a in-
viabilidade do proxecto desde o punto
de vista da ordenación do territorio, a
mobilidade e o urbanismo.

Tamén é relevante impacto paisaxístico
das actuacións, contrario ás finalidades
que a Lei do Solo de Galicia pretende
garantir neste tipo de actuacións e ante
esta tipoloxía de terreos. Non cabe dúbida,
ademais, á vista dos documentos ache-
gados polo promotor, da relevante inci-
dencia visual do proxecto, potenciada
por que se alteran por completo os usos
do chan actuais, polo relevante volume
das instalacións, a topografía irregular,
etc. No Plan Especial, á marxe de men-
cións ornamentais, non se ofrece nin se
expón solución algunha real á protección
e ao estudo do patrimonio cultural existente
na contorna, en especial no que se refire
a xacementos romanos. Como é sabido,
o promotor, dentro do marco do seu pro-
xecto global e real (é público e notorio)
non garantiu realmente en ningún caso
nin a adecuada implementación de servizos
vinculados ao ciclo integral da auga, nin
tampouco os custos derivados daqueles,
que repercutirán de maneira notable na
Administracións implicadas.

O que se expón polo promotor re-
almente co Plan Especial é urbanizar
e transformar de maneira relevante o
terreo, implementando usos que en
ningún caso deberían desenvolverse
en chan rústico de especial protección.
Sirva de mostra a residencia para fut-
bolistas, os usos vinculados á restau-
ración, etc. 
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Alegacións ao plan especial para as instalacións
deportivas do Celta nos montes comunais de Mos
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MOS

Celebrouse no concello de
Mos un pleno ordinario corres-
pondente ao mes de setembro.
Neste pleno, o goberno local
presentou unha moción na que
o concelleiro do BNG, Gustavo
Barcia, destacou un total de até
15 erros na redacción. Ao tempo,
denunciou a ausencia, por de-
cisión do goberno de Nidia Aré-
valo, dun departamento técnico
de normalización lingüística que
poida contribuir a evitar estas
situacións.

A falla de coidado da admi-
nistración local coa lingua de-
mostra unha atitude política de
total desleixo con respecto das
súas obrigas legais en materia
de lingua e normalización, o
cal é confirmado pola resposta
do voceiro do PP, quen afirmou
irónicamente que “as faltas de
ortografía” foran postas “a pro-
pósito” para que Gustavo Barcia
tivese “algo que dicir”, no canto
de recoñecer o erro e pedir des-
culpas por el.

Para as moza e mozos de
Galiza Nova en Mos resulta
inxustificábel que unha insti-
tución como o propio Concello
manteña tal postura de agravo
contra a lingua galega. Para
as mocidades nacionalistas “É
obriga das administracións pú-
blicas fomentar o seu uso en
todos os eidos, e sempre coi-
dando a correción, do mesmo
xeito que se fai co castelán”,
pois sinalan que “a situación

actual e as perspectivas de fu-
turo do galego son preocu-
pantes por causa dunha situa-
ción de diglosia en favor do
español”. Se ben o galego con-
tinúa sendo unha lingua po-
pular e viva en Mos, tamén
neste Concello se dan diná-
micas de substitución do ga-
lego do mesmo xeito que nou-
tros municipios da área de
Vigo.

Para as xuventudes do BNG
“Conservármonos a nosa lingua,
que é esencia do noso patrimonio
cultural e da nosa identidade
propia, exixe, por parte dos po-
deres públicos, un mínimo res-
peto pola fala histórica e maio-
ritaria do pobo galego” e fan
fincapé en que “Pola contra, o
goberno de Nidia Arévalo mal-
trata de maneira sistemática a
nosa lingua propia, demostrando
un total desinterese por traballar
en favor da normalización do
galego”.

Galiza Nova entende que é
preciso que o Concello trate
con respecto a lingua galega,
coidando a súa corrección na
redacción de calquera docu-
mento e nas intervencións pú-
blicas dos representantes mu-
nicipais. Ademais, esixen que
o voceiro popular Camilo Au-
gusto pida desculpas pública-
mente polo seu comentario, que
supón, segundo a organización,
“unha ofensa ao noso idioma
propio e ó conxunto das e dos
mosenses”.

Galiza Nova reclama en Mos
que mude a súa política de
maltrato e desleixo co galego

MOS

Despois do confinamento,
a raíz do Covid, moitos foron
os concellos que optaron por
durante o verán facer actos
culturais o aire libre. Pola
contra o Concello de Mos, e
así o recolle o informe ela-
borado dende alcaldía para
levar a cabo outro Plan Eco-
nómico Financeiro, decidiron
non facer este tipo de actos
e con ese aforro poder facer
fronte aos axustes económi-
cos que este novo plan lles
esixe. 

Os socialistas afirman que
os últimos meses serviron
para comprobar que se pode
facer cultura de forma segu-

ra, e que é unha maneira de
axudar o sector cultural que
viu cancelada gran parte da
súa axenda. Este tipo de
eventos foron reclamados
por parte da oposición sen
obter resposta do goberno,
xa que leva 6 meses sen pro-
mover un acto cultural pre-
sencial ou retransmitido en
directo para chegar a máis
veciñas e veciñas.

A voceira socialista, Vic-
toria Alonso, critica a acti-
tude do goberno por virarlle
as costas ós profesionais do
sector cultural e por non pro-
mover a cultura segura no
noso concello. Engade que
está abraiada ante o feito de

que promova actividades re-
lacionadas coa Volta Ciclista
porque se acerca a data, e
non pensase nos profesionais
do noso concello. Tamén fai
fincapé en que dende alcaldía
queiran apropiarse de acti-
vidades feitas por asociacións
locais con fondos propios
ou doutras administracións,
neste sentido estase a referir
o concerto celebrado a pa-
sada fin de semana no Pazo
de Mos. Dito concerto foi
promovido pola Banda de
música de Torroso e desen-
rolado en colaboración ca
Fundación Pazo de Mos, o
Concello tan so colaborou
facendo acto de presencia.

Os socialistas mosenses critican a falta de
apoio á cultura por parte do goberno



O Club de Natación Mos
oferta unha escola deportiva 
MOS

AproveitaMOS para lembrar que o Club de NATACIÓN
MOS oferta unha escola deportiva de Natación, para os cativos
que desexen practicar o deporte da Natación, con tódalas
medidas de seguridade esixidas polas autoridades sanitarias.

A Escola arrancou o día 14 de Setembro na Piscina Municipal
de Mos. Inclúe un primeiro mes de proba gratuíto e sen com-
promiso.

Así coidan a canteira que permite seguir traendo éxitos
para o Club e o Concello a longo prazo
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Asemana pasada lin, no  xornal Público,
unha noticia que me impactou.  Un in-

forme da Fundación Changing Markets, de-
finía a Ecoembes como unha organización
de lobos con pel de cordeiro que fomenta a
utilización de plásticos dun só uso. Ao pa-
recer, as empresas envasadoras, as de dis-
tribución e as que fabrican os envases, pá-
ganlle á Ecoembes unha taxa (que nos
cargan primeiro aos consumidores) para
que esta xestione a recollida  e se encargue
da posterior reciclaxe de cada un dos envases
que saen ao mercado. Si isto se confirmase,
chegaríamos a conclusión de que cantos
máis envases de usar e tirar compremos,
de máis cartos vai a dispoñer a organización.
Os ecoloxistas din que só se recicla arredor
dun 25% de todo o que se produce e pre-
gúntanse a onde van parar os cartos dese
75% que non se recicla.

Esta nova xerou en min unha particular
inquietude. Sempre vin a esta organización
como unha ONG ecoloxista, preocupada
pola reciclaxe, por estar constituída sen
ánimo de lucro, por cantidade de artigos
escritos por diferentes autores, en xornais
variados,  que sempre acababan reco-
rrendo  como fonte fiable aos datos de
Ecoembes e sobre todo polos apoios e
bos comentarios de diferentes universi-
dades. Non só inquietude senón tamén
incredulidade. É por iso, que a continua-
ción procederei a contarlles a breve e
enriquecedora relación, que tiven con
Ecoembes, pola cal aínda se me fai malo
de crer todo os comentarios que se están
a verter sobre a organización, á que a
acusan de escurantismo, opacidade, falta
de transparencia, de opoñerse de xeito
sistemático a outras alternativas máis
respectuosas co medio ambiente, etc.

Hai catro anos, na escola de Mondariz
Balneario, na aula dos nenos aos que lle
daba clase, decidiuse facer un proxecto
sobre ecoloxía. Alumnos e familias invo-
lucráronse con ilusión e o resultado ob-
tido, tanto en cantidade como en calidade,
foi un éxito. Cando rematamos o proxecto
decidimos presentalo a un concurso de
literatura infantil “Los profes cuentan”
organizado por Ecoembes e que trataba
sobre o coidado do medio ambiente a
través da reciclaxe.  

O xurado estaba composto por xente
de recoñecido prestixio como Elsa Punset
e Nieves Rey, directora de Comunicación
Corporativa y Marketing de ECOEMBES.

O concurso superou todas as expectativas
de participación, e o xurado, como é de
imaxinar, e como nolo fixo saber a em-
presa no seu blog, tivo moito traballo
para elixir aos gañadores. O premio para
o relato gañador consistía nunha viaxe
para 30 persoas valorada en 6.000 €.
Unha vez rematado o concurso enviáronos
un cuestionario de 8 preguntas. Contes-
teino e ao final do mesmo, agradecinlle a
iniciativa por fomentar os valores non só
da ecoloxía, senón tamén o da transpa-
rencia, o esforzo e o traballo. Comenteilles
que a calidade dos proxectos fora sobre-
saínte, sobre todo a do relato gañador
que levaba por título “El profesor Reci-
clator hace brillar a Yellow Blue” do CEIP
Santa Clara en Alcázar de San Juan, de
5ºB. O final do relato era especialmente
conmovedor, xa que o protagonista entrou
a formar parte do cadro de persoal de
Ecoembes e pouco despois converteríase
no asesor da compañía. A idea de que a
personaxe principal do conto acabara
converténdose en asesor da organización,
foi dunha lucidez que está ao alcance de
poucos e que só a cabezas ben amobladas
se lles pode ocorrer. O segundo premio
gañouno, tamén, o CEIP Santa Clara en
Alcázar de San Juan, en concreto a clase
de 5ºA. Ao final da misiva fixen extensiva
a miña felicitación ao CEIP en cuestión
polo éxito acadado. Ser premiado por
partida dobre, cando foron centos de es-
colas as que se presentaron, ten moito
mérito. 

Despois de ter colaborado  con eles no
concurso literario, quedei moi satisfeito
porque foron moitísimas as cousas que
aprendemos sobre a reciclaxe.  Sinto
moita pena canda se lles acusa de men-
tireiros ou mesmo de ter un feixe de xor-
nalistas distribuídos por tódolos medios
de comunicación de masas. Esperemos
que co paso do tempo todo se vaia acla-
rando para ben.

Eu polo de pronto xa comecei coa re-
alización dun novo proxecto que penso
presentar, no que os protagonistas serán
os delegados do Consello de Administra-
ción de Ecoembes que está formado  por
conselleiros de empresas como: Coca-
Cola, Danone, l’Oreal, Mercadona, Ca-
rrefour, Calvo, Pepsi Co, etc. E ata aquí
podo contar, para incrementar o suspense
e evitar que a alguén se lle ocorra pla-
xiarme a idea.

ECOEMBES
XOAN CARLOS CABALLERO ALONSO - Mestre no Ceip de Salvaterra

Reunión sobre unha obra do PIR
cun membro de Medio Rural
MOS

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, reuniuse no Salón de
Sesións do Concello de Mos con Miguel Dubois, que acudiu
como membro do departamento de Infraestruturas da Consellería
de Medio Rural, para tratar sobre unha obra do PIR que se
levará a cabo na estrada Generoso Domínguez.
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MOS

Ecoloxistas en Acción ven
de presentar o informe ‘Lindano,
presente dunha herdanza tóxica’.
Un estudo centrado na conta-
minación por  lindano dos ríos
que inclúe a detección, nas in-
mediacións dos chans conta-
minados, de elevadas concen-
tracións de  HCH- lindano na
madeira de árbores. 

A organización ecoloxista
galega aproveita para lembrarlle
a Xunta de Galicia que debe
cumprir cos seus compromisos
para erradicar o envelenamento
por lindano na bisbarra da Lou-
riña. A poboación de Porriño
segue agardando a que o go-
berno galego comunique os re-
sultados dos dous estudios en-
cargados á empresa GEOCI-
SA.

A Xunta de Galicia com-
prometerase a facer publico a
principios de xaneiro de 2020

o informe relativo a compro-
bación do estado da cela de se-
guridade do parque de Torneiros
e a finais de maio entregar o
estudo da contorna do denomi-
nado emazamento industrial
n°1. Decoñecemos as razóns
desta inxustificada demora nin
por que o Concello de Porriño
non convoca a comisión sobre
o lindano que ten constituida.

Ecoloxistas en Acción Galiza
insiste en que a Confederación
hidrográfica do Miño-Sil non
pode desentenderse do rpoblema
por máis tempo. Compre que,
ao igual que a maioría das cun-
cas do estado ao respecto dou-
tros contaminantes, faga un se-
guimento mediante mostraxes
periódicas das augas do río
Louro, tributo do río Miño.

O  lindano é unha substancia
utilizada como pesticida agrícola
e sanitario e prohibida pola UE
desde 2008 pola súa toxicidade.

A Axencia Internacional de In-
vestigación do Cancro (IARC)
considéraa como canceríxeno
en seres humanos. É ademais
un tóxico persistente, moi volátil
e  bioacumulativo. Aínda que
xa non se fabrica no Estado es-
pañol, segue presente no medio
ambiente, en chans e ríos, como
consecuencia do seu uso como
pesticida e do mantemento de
chans contaminados polas ver-
teduras incontroladas dos resi-
duos da súa fabricación. Ade-
mais do Porrriño destacan casos
como o de Aragón (Sabiñánigo)
e País Vasco (conca do baixo
Nervión- Ibaizabal e Gardelegi
en Vitoria).

Ecoloxistas en Acción leva
varios anos facendo un segui-
mento destas situacións de
contaminación e denunciando
a súa persistencia. Agora ela-
borou un informe, centrado na
contaminación dos ríos, co tí-

tulo ‘Lindano, presente dunha
herdanza tóxica’. O estudo
está elaborado a partir dos da-
tos facilitados polo Ministerio
para a Transición Ecolóxica e
o Reto Demográfico, que con-
firman a presenza desta subs-
tancia perigosa persistente en

todas as concas hidrográficas.
A descontaminación da con-
torna da antiga  factoría de
Zeltia leva décadas de demora.
As administracións competen-
tes non poden seguir xogando
coa saúde da poboación afec-
tada. 

Lindano, presente dunha herdanza tóxica
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A pista 2 do polideportivo municipal de
Porriño estrea nova imaxe
PORRIÑO

A pista 2 do Polideportivo
Municipal, unha vez rematadas
as obras de lixado, arranxo e
colocación da nova superficie
de madeira para concluír a re-
paración dos danos ocasiona-
dos polas inundacións do 1
de xuño, estrea nova imaxe
co pintado das liñas da cancha
en cor morada. A decisión res-
ponde a "un xesto de solida-
riedade coa perspectiva de
igualdade e contra a violencia
de xénero", manifestou David
Alonso, concelleiro de Depor-
tes que hoxe estivo a com-
probar diversas actuacións no
Polideportivo. Entre elas, a
colocación nas dúas pistas de
novas proteccións na
zona das ca-
nastras.

O concelleiro inspeccionou
os traballos de arranxo do xim-
nasio do Pavillón 1 que están
a rematarse coa colocación do

novo parqué de vi-
nilo, despois

de ter

concluídas as obras de imper-
meabilización. Neste ximnasio
terán lugar as clases de pilates
e de ximnasia de mantemento
en catro quendas, cada unha
con 10 persoas e divididas por
días.

Aida Valiño, do Louriña Cycling Team,
campiona galega de contra reloxo
PORRIÑO

A triatleta Aida Valiño, fla-
mante fichaxe do novo equipo
ciclista porriñés “Louriña
Cycling Team”, produto da fu-
sión entre “Máster da Louriña”
e “A.D. Avanza”, proclamouse
campioa galega de contra reloxo
individual 2020, na categoría
elite. Cun crono de 19:36, Aida
amosou a súa calidade. Hai que
ter en conta que volveu á com-
petición xa que estivo aleixada
do ciclismo nestes últimos anos
despois da súa maternidade e
de sufrir dous accidentes de trá-
fico cando adestraba.

Na mesma categoría, a po-
rriñesa “Chus” Barros, do “Spol
C.C.” foi subcampioa de Galicia
cun tempo de 21:09.

A proba disputouse sobre
un circuíto de 13 quilómetros
na vila termal de Baños de Mol-

gas, con saída e meta no San-
tuario dos Milagres.

No que atinxe á categoría
elite masculina, o ciclista Ro-
berto Mediero, do “Louriña
Cycling Team”, foi medalla de
bronce, a 1:13 do gañador, Sa-
muel Blanco. Por outra banda,
Gustavo Rodríguez, (“Louriña
Cycling Team”) que partía como
favorito ao título, rematou cuarto
a consecuencia dun pinchado
que rebaixou as súas posibili-
dades.
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A actividade “O Pinta Muros” que
promove o Concello do Porriño, a
través da OMIX, segue o seu percorrido
polos colexios e institutos do termo
municipal. Recentemente fixo escala
no CEIP de Atios onde os escolares
pintaron un mural colaborativo co
nome do centro docente nunha das
paredes na zona dos patios que estaba
moi deteriorada.

Lourdes Moure, concelleira de Edu-
cación e Noelia de la Fuente, respon-
sable da OMIX acudiron a mediodía a
presenciar a actividade.

“O Pinta Muros”, é unha iniciativa
dirixida pola Concellería de Educación

que se desenvolve en colaboración
coa Asociación “Vella Escola”, pro-
grama a elaboración dun mural artístico
colaborativo de 15m2 aproximada-
mente, con temáticas relacionadas coas
problemáticas sociais actuais (igualdade,
medio ambiente, ocio saudable…),
usando unha metodoloxía que promove
a participación activa da mocidade en
iniciativas de ocio educativo inclusivo.
Desenvolvese ao longo deste mes de
outubro,  dentro do horario lectivo ata
acadar unha participación total de preto
de 350  mozas e mozos con idades a
partir dos 9 anos, de todos os colexios
e institutos porriñeses e o centro de
educación especial “Aceesca”.

O “Pinta Muros” continúa o seu periplo
polos centros docentes do Porriño
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O deputado do BNG no Par-
lamento galego, Luís Bará, acom-
pañado de cargos institucionais
e orgánicos da fronte nacionalista
das comarcas do Condado e
Vigo, e da tamén deputada Car-
mela González, mantivo esta
mañá un encontro na cidade olí-
vica co Comité de Empresa de
Madeiras Iglesias. 

Bará reiterou o pleno apoio
do BNG ao cadro de persoal de
Madeiras Iglesias nun momento
chave para o seu futuro. O de-
putado avogou por promover
unha grande mobilización social
e institucional para evitar a súa
desaparición. Nese sentido, anun-
ciou unha ofensiva tanto a nivel
parlamentar, cunha interpelación
ao Conselleiro de Industria, como
a nivel municipal con mocións
en todos os concellos da bisbarra.
“Antes o señor Francisco Conde
facíase fotos co empresario e
agora está desaparecido, e nós
pensamos que ten que actuar,

recibindo, en primeiro lugar o
Comité de Empresa e convo-
cando unha mesa coa participa-
ción de todos os axentes impli-
cados, e tamén da administración
galega e os concellos, para trazar
unha folla de ruta conxunta que
evite o feche definitivo”, explicou
o deputado.

Desde o BNG subliñan a
importancia desta empresa en
termos de emprego nun número
importantes de concellos do sur
da provincia de Pontevedra, con
148 postos de traballo na súa
meirande parte ocupados por
mulleres. Aliás, sosteñen a “po-
tencialidade e capacidade” que
ten para saír adiante. 

“Non é momento de fechar
empresas, é hora da reactivacion
produtiva, e por iso o BNG imos
traballar por terra, mar e aire
para procurar unha solución, si
ou si, para o futuro de Madeiras
Iglesias”, remachou Bará. 

Máis recentemente, unha re-
presentacioń do comite ́de Ma-

deras Iglesias, empresa do Po-
rrinõ que atravesa unha situacioń
crit́ica que ameaza a suá super-
vivencia, estivo presente durante
o debate da proposicioń non de
lei presentada polo BNG no Par-
lamento galego na que se instaba
a Xunta a apoiar as demandas
do cadro de persoal e a colaborar
nas actuaciońs dirixidas a garantir
a continuidade da empresa e
dos postos de traballo.

Tameń se reclamaba que o
vicepresidente da Xunta e con-
selleiro de Industria reciba ao
comite ́de empresa no prazo de
tempo maís breve posib́el, así
como a creacioń dunha mesa

de negociacioń coa propiedade
e coa representacioń das traba-
lladoras/es para estudar a viabi-
lidade da continuidade da com-
panĩá negociando a entrada de
inversores externos.

O responsab́el autonoḿico
respondeu que se estań a facer
xestiońs para intentar salvar a
empresa, aińda que non ofreceu
ninguń detalle, ao tempo que
lembrou que a Xunta “xa apoiou
a empresa en anos anteriores”.
Unha das uĺtimas esixencias do
Goberno galego para apostar
por Maderas Iglesias era a pre-
sentacioń dun plan de viabilidade,
que a representacioń do cadro

de persoal continuá sen recibir
a diá de hoxe.

Ademais, dende o comité
explican que o pasado luns tivo
lugar unha xuntanza entre o
Igape, un suposto grupo inver-
sor interesado en Maderas Igle-
sias e os bancos cos que a em-
presa manteń unha deb́eda de
35 millońs de euros. “Din que
van a seguir coas conversas,
pero non sabemos nada maís.
O uńico que sabemos e ́que a
diá de hoxe segue sen concre-
tarse a reunioń entre todas as
partes: comite,́ Igape, empresa,
bancos, alcaldes e grupo in-
versor”.

Luís Bará: “Imos defender o
futuro de Madeiras Iglesias
por terra, mar e aire”

PORRIÑO

78 solicitudes presentáronse
para acceder as axudas que pres-
tará o Concello para autónomos,
pequenas e medianas empresas
e micro empresas do Porriño
afectadas pola crise derivada da
pandemia sanitaria. O prazo de
presentación de solicitudes co-
mezou o martes 29 de setembro
e rematou onte martes 20 de
outubro, segundo informou a
Alcaldía.

O Servizo de Intervención
do Concello estudará de in-
mediato cada petición e revi-
sará a documentación, requi-
rindo a que puidera faltar no
prazo de dez días que se co-
municará. Unha vez rematado
o proceso de revisión, será a
comisión técnica a que resol-
verá a concesión das axudas
económicas que para cada caso
ten un tope de 1.200 € por pe-
ticionario. 

Presentadas 78 solicitudes
para as axudas a autónomos,
pemes e micro empresas

PORRIÑO

Ante as inminentes datas de
Defuntos e Todos os Santos, a
Concellería de Cemiterios insta
á veciñanza a que eviten aglo-
meracións e acudan con antela-
ción dabondo e manteñan as de-
bidas precaucións e protocolos
anti-covid.  

A tal fin, a alcaldesa Eva
García de la Torre promulgou
un bando nos seguintes termos:

“Con fin de visitar ós nosos
defuntos nestes días; dende o
Concello pedimos responsabi-
lidade á hora de evitar aglome-
racións nos cemiterios municipais
e relixiosos”. 

Recomendan responsabilidade
nos cemiterios

PORRIÑO

O Concello e a Policía Local
do Porriño informan de que en-
trou en vigor a modificación da
ordenanza reguladora de apar-
camentos (ORA), segundo o
acordo acadado polo pleno da
corporación municipal do Porriño
o pasado 30 de xuño e unha vez
cumprimentados os prazos legais
de alegacións e publicidade. 

As dúas principais novidades
desta modificación son a contía
das sancións e o límite de tempo
de estacionamento.

A principal causa pola que
se acometera esta modificación
da ordenanza foi a limitación
do tempo de aparcamento. Deste
xeito aténdese unha reclamación
da veciñanza pola escaseza de
aparcamento na zona da Praza
de Abastos e a gran demanda
de prazas de estacionamento
que se require para a atender o
comercio.

A Concellería de Seguridade
atendeu esta petición en aras de
dinamizar ao Mercado e o co-
mercio local e dar unha solución

ao problema de circulación. Pro-
mulgou a modificación da or-
denanza que regula o estacio-
namento, contando co  informe
da Policía Local, entendendo
que na zona do entorno da praza
de abastos, debese axilizar a cir-
culación rodada. Por estas razóns,
limítase o estacionamento dos
vehículos a 45 minutos ( e non
de hora e media como antes)
considerando ese tempo como
dabondo para realizar as compras
no mercado e no comercio lo-
cal.

En vigor a modificación da ORA no Mercado
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O TEU
XORNAL

EN GALEGO

PORRIÑO

Seis dos concellos máis
afectados pola crise de “Ma-
deras Iglesias”, xa que teñen
máis veciños entre os 148 tra-
balladores, estiveron represen-
tados na xuntanza celebrada
hoxe no Porriño co comité de
persoal desa industria.

Á convocatoria realizada e
presidida pola alcaldesa porri-
ñesa, Eva García de la Torre,
acudiron as súas homólogas
de Mos, Nidia Arévalo; Salceda
de Caselas, Loli Castiñeira e
Tomiño, Sandra Gónzalez. Ta-
mén asistiron os tenentes de
alcalde de Salvaterra do Miño,
Ernesto Groba e de Ponteareas,
Cristina Fernández. Tamén par-
ticipou na reunión Lourdes
Moure, concelleira de Econo-
mía do Porriño.  

De todos estes concellos,

Salvaterra é o máis afectado
con 34 veciños entre os traba-
lladores de “Maderas Iglesias”.
Porriño ten 25; Ponteareas, 23;
Mos, 20; Salceda de Caselas,
10 e Tomiño, 2. 

Os membros do comité de
persoal e delegados sindicais
expuxeron as súas críticas “ante
a falla de compromiso por parte
do empresario Juan Ramón
Iglesias en presentar un pro-
xecto viable que esixe o IGA-
PE”. E tamén amosaron a súa
inquedanza porque “a Xunta
de Galicia tarda en materializar
o apoio que din que quere dar-
nos”, manifestou Vicente Mo-
lares, presidente do comité la-
boral.  As representantes dos
diversos concellos manifestaron
o seu respaldo aos traballadores
e deron conta das xestións que
están a realizar. Nomeadamente

Nidia Arévalo que informou
que fala “a diario” co novo di-
rector do Instituto Galego de
Apoio e Promoción Económica
(IGAPE) e adiantou que agarda
que “o vindeiro martes manteña
unha reunión con vos”.

En paralelo, realizaranse
outras xestións preto do em-
presario e dos acredores ban-
carios, segundo comprometeron
as alcaldesas e representantes
dos concellos presentes.

“Por nos non vai quedar fa-
cer todo o posible, e sabemos
que a Xunta está tamén por
botar unha man, para evitar a
desaparición dos 148 postos
de traballo que están en xogo”.
“Temos que ter con eles unha
sensibilidade especial e unha
disposición absoluta para axu-
darlles”, rematou a alcaldesa
do Porriño, Eva García.

As alcaldesas de Porriño, Mos, Salceda e
Tomiño comprometidas cos traballadores
de “Maderas Iglesias” na procura de
solucións

en apoio dos
traballaores/as
de Naderas
Iglesias
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PORRIÑO

Catro novos contratados la-
borais veñen de incorporarse
nestes días as oficinas de “Po-
rremprego”, segundo informa a

Concellería de Emprego que di-
rixe David Alonso. Trátase de
dous orientadores laborais, un
técnico de emprego e unha tra-
balladora social. Prestarán servizo

durante doce meses. Os seus
contratos están subvencionados
pola Deputación Provincial con
cargo ao programa “O teu pri-
meiro emprego”.

Catro técnicos para reforzo en “Porremprego”

PORRIÑO

O Porriño entrou en alerta
vermella (nivel 3) segundo pu-
blica o mapa que diariamente
difunde o Servizo Galego da
Saúde. O Porriño aparece en
nivel de alerta 3 por ter máis
de 21 casos de covid activos
nos últimos 7 días. 

Despois de coñecer este
dato, de xeito extraoficial, a
alcaldesa Eva García contactou
coa Consellería de Sanidade
que lle informou que hoxe hai
26 casos activos de infectados
por covid no termo municipal. 

A alcaldesa declarou que
“a actitude da Xunta de Galicia

prodúcenos preocupación e an-
gustia porque carecemos dunha
información directa e periódi-
ca”. A rexedora sinalou que a
Xunta de Galicia “comportase
cos concellos con desconfianza
o que causa prexuízo aos ci-
dadáns por que produce que
reaccionemos tarde”. 

A alcaldesa avisou á veci-
ñanza que “teremos que adoptar
medidas duras e incomodas
que non gustarán pero son polo
ben común” e pediu que “todos
os porriñeses e porriñesas cum-
pran cos protocolos de distancia
e protección para evitar a pro-
pagación do virus”.

Porriño en alerta vermella

PORRIÑO

A Policía Local do Porriño
pechou a investigación para
esclarecer un delito contra o
patrimonio e entregou o ates-
tado coas dilixencias no Xul-
gado de Garda desta vila. As
pescudas policiais determi-
naron que o presunto autor é
un veciño de Sanguiñeda,
J.V.M., de 30 anos de idade e
con numerosos antecedentes.

A súa identificación aca-
douse a través das imaxes
gravadas polas cámaras de
seguridade do establecemento,
unha lavandería de auto-ser-
vizo, sita na avenida Buenos
Aires, onde o presunto autor
colleu un televisor de pantalla
plana valorado en 289 €. Dous

días despois do roubo, o pre-
sunto autor fora identificado
por un dos axentes policiais
levando a mesma roupa que

vestía na data de autos e que
aparece nas imaxes gravadas
polas cámaras de segurida-
de.

A Policía Local esclarece un roubo nunha
lavandería e identifica ao presunto autor

PORRIÑO

A corporación municipal
aprobou por maioría a Conta
Xeral do Concello do Porriño
do exercicio de 2019, nunha
sesión extraordinaria telemática
celebrada esta tarde.

A aprobación acadouse cos
9 votos que sumaron PSOE,
BNG, EU Son e Manuel Ca-
rrera (UDDL). Previamente de-
sestimáronse as alegacións pre-
sentadas polo Partido Popular
e por un particular.

A aprobación da Conta Xe-
ral é un trámite de obrigado

cumprimento ao remate de cada
exercicio por parte das admi-
nistracións municipais cun in-
forme sobre a súa situación
patrimonial; gastos e ingresos,
e grao de execución orzamen-
taria.

Na mesma sesión aprobouse
definitivamente cos nove votos
favorables de PSOE, BNG, EU
Son e UDDL e as abstencións
dos concelleiros do PP, o su-
plemento de crédito 2/2020
por importe de 326.000 € para
diversos pagamentos xa reco-
ñecidos. 

O Concello do Porriño aprobou
a conta xeral de 2019



Un atópase con xente cada día e a cal-
quera intre. A todas horas hai vida nas

rúas. Persoas que van dun a deloutro lado.
Ou quedan onde están. Quen sabe? Somos
como os personaxes de Manhattan Transfer,
a novela de John dos Passos (de estirpe por-
tuguesa), perdidos e encontrados nun tráfico
orientado máis polas desgrazas que polos
éxitos.

Cada ser leva ao carrelo unha vida
literaria. Somos un cóctel único. A maio-
ría temos unha existencia definida, di-
gámolo así, como “normal”. Ou como
“novo normal”. Pro outras biografías
son impensables, carregadas dun mis-
terio sedutor e con cápsulas de maxia.
A vida de Ángel Barros rebasa os marcos
do esperable. Chantouse ante o futuro
e díxolle: “eu vou por onde queira ir.
Ataloguiño!”. E o ghicho vírase, co seu
corpo miúdo, para darlle as costas a
quen, tendo o poder, desexou facer da
súa vida un enterro sen fin.

“A infancia foi gris”, dime. Aos seus
85 anos énchenselle os ollos de auga e
salitre. Comeza a contar detalles: que
se debuxaba na area da Alameda de
Redondela por un anaco de bocadillo,
que se mallaron nel na escola por falar
galego, que se acompañaba á nai polas
aldeas de camiños pinos a vender peixe,
que se nas casas dos amigos non querían
que entrase… Póñase, lector ou lectora,
nos ollos dun rapaciño de apenas 10
anos para sentir un golpe seco na lingua
e unha calor de inferno no corazón. 

Pola contra, este vello de andar li-
xeiro, porque segue fuxindo do destino,
reconverteu a tristeza nunha válvula

de vida. Como se fai iso? Non son quen
de descifralo. Nin Ángel é capaz de ex-
plicalo. Sería un “elixir da eterna mo-
cidade”. O caso é que, en idade impúbere,
apañou os tizóns dos fornos pra pintar
alá onde se podía. O debuxo foi o candil
que alumeou o camiño.

Na casa sobrevivíase. Porque o ape-
lido Barros en Redondela é sinónimo
de antifeixismo. O pai foi vítima dun
bombardeo na fronteira de Euskadi con
Francia mentres participaba nun cordón
humanitario. O irmán foi preso con 16
anos, primeiro no frontón de María
Berdiales en Vigo (onde sentiu como os
asasinos entraban ás noitadas a roubar
a vida) e despois na illa de San Simón. 

O meniño ía arrentes da nai a todas
partes. E así viviu escenas de insultos,
aldraxes, empurróns ou ameazas que
sufría a muller por ser quen era. Cantos
lembran en Redondela o petar forte
contra as portas das casas ao berro de
“Rojos fuera!”. Non unha vez, senón
moitas. Non un día, senón moitos. 

Cotizou poucas aulas na escola. Un
día, ao inicio, chegou con cardenais no
corpo causados polo mestre. A causa?
Ser Barros e falar galego. Si, falar galego.
Escóiteno de viva voz. E cando se poñan
diante dun cadro de Manet ou Goya,
pintados por Ángel, lembren que tras
diso non hai carreira universitaria, nin
formación profesional, nin máster de
ningunha clase.  

A escala de grises é longa. O rapaz
decidiuse pola luz antes que polas tebras.
Nas mans, cuns pesos aforrados, mercou
un libro do Greco. Os ollos pícaros, que

aínda mantén, deslizábanse polos corpos
alongados coma nun tobogán cromático. 

A vida foi unha eterna emigración.
Traballou de todo pero nada de pintura.
Mais el pintaba. Si, copia os cadros dos
mestres: Vermeer, Velázquez, Rubens,
Greco, Veronés, David, Zurbarán… pér-
dome na lista. Alguén dirá: “copiados?
Copiar é doado”. Inténteno. Tantas veces
como queiran e tanto tempo como pre-
cisen. Unha cousa é falar, e outra dar
trigo.

No medio disto, Ángel vai á mili. Na
viaxe ao cuartel fan parada en Madrid.
Teñen tempo libre que aproveita para
ir ao Prado. Cando un entra nun museu
debe deixar o reloxo na entrada. As
horas pásanlle por detrás. Cando se de-
cata, lisca á estación pro o tren… onde
vai que o tren marchara! Durante todo
o servizo, cando se referían a Ángel,
dicían: “a ver, el gallego que se perdió
en Madrid”. E veña risas.

En Suíza traballou nunha canteira e
cargou camións. Despois foi por Ale-
maña, Polonia ou pasou por Dinamarca.
De aquí expulsárono por mobilizarse
contra a guerra do Vietnam. O órgano
competente, ao entregarlle a orde de
expulsión, deulle o billete de volta e
cartos. Non quixo nin un nin o outro.
Nese corpo de fiúncho non entra máis
dignidade humana.

E chegamos a Francia. Coloca cadros
seus nas rúas. Leva unha vida humilde
e traballadora. O maio do 68 cólleo no
Barrio Latino. Ponse do lado correcto.
Pro para vivir frega pratos ou limpa o
chan da Sorbonne. Pouco despois pre-

séntase nun obradoiro de restauración
con dúas copias: Vermeer e Rubens. O
director dille: “se vostede é quen de
facer isto, está contratado”. Aquelas
mans que carregaran pedra, fregara
pratos, sacara luz ao chan universita-
rio… aquelas mans restauraban orixinais
de Picasso, Da Vinci, Rembrandt… Era
o día para mofarse do destino que de-
sexaran outros para el, pro non arrastra
ápice de rancor malia que non esquece
o sucedido. Por iso, con 85 anos, reclama
reparación e dignidade para os demó-
cratas fusilados e desaparecidos.

A vida continuou en Valencia e cando
se xubilou, volveu a Redondela. Dende
entón pinta sen parar. Garda un fondo
pictórico digno dun museo que lle daría
prestancia, lustre e honra a Redondela.
Este home fixo que a arte, a pintura,
fose motivo de vida, de luces claras
sobre as sombrías. Un verdadeiro exem-
plo para tanta xente veterana. Porque a
arte dá razón á nosa existencia. Tan só
precisamos atopala por medio da lite-
ratura, do cinema, da música, da arte-
sanía… 

Durante a presentación da súa actual
exposición en Redondela (aberta até o
15 de novembro), puxo en letras grosas
verdades incontestables. Pro rematou
con estas verbas: “miña nai dicía que
se frotaba con cinsa os pés dun gato
para que non marchase desa casa. A
min creo que me fixo o mesmo. Por iso
volvín a Redondela”. E así, hoxe, teño a
oportunidade de conversar con Ángel
para descubrir ese mundo único no cal
aprendo tantos valores universais.

A cinsa nos pés de Ángel BarrosXURXO MARTÍNEZ. Escritor
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HORIZONTAIS:
A-A-CONXUNTO ESPESO DE MALEZA-CONSOANTE.
B MÚSICO, ESCRITOR E LOCUTOR NADO NA CORUÑA-
VOGAL.

C CONXUNTO DE COUSAS COAS QUE SE FAI
DEMOSTRACIÓN DE RIQUEZA-CEN-ASTRO REI.

D ÓRGANO SEXUAL FEMININO-RÍO DE SUÍZA-450.
E ROEDOR-LOGARITMO NEPERIANO-MALO.
F ALTAR-AGÁS-1.000.
G A PRIMEIRA VOGAL-PARROQUIA DO CONCELLO DE
SALVATERRA.

H NOTA MUSICAL-CALQUERA OBXECTO UTILIZADO
PARA PRENDER.

I SEN COCIÑAR-XEO-NOTA MUSICAL.
K ENFRONTAMENTOS, PELEXAS-EMPATE SEN GOLES-
PRONOME PERSOAL FEMININO

VERTICAIS:
1 1010-COPA EMPREGADA, SEGUNDO A MITOLOXÍA
CRISTIÁ, POR XESUCRISTO NA ÚLTIMA CEA-50.

2 AUMENTARLLE O UBRE CANDO SE APROXIMA O
PARTO-A FORMACIÓN DE PAZOS E DE MARIANO
ABALO.

3 PEIXES DE RÍO MOI APRECIADOS POLA SÚA CARNE-
DEUS EXIPCIO.

4 EXPRESA O DESEXO DE QUE ACONTEZA ALGO-
......DEI..

5 PINGA-EN LATÍN PORQUE.
6 FUNCIÓN QUE PODE TER UNHA COUSA-CADA UN
DOS MOVEMENTOS DO CORAZÓN.

7 RÍO ENTRE GALICIA E ASTURIAS-ALIADO DE
CLEOPATRA, ENFRONTADO A OCTAVIO.

8 PLANTA DA FAMILIA DAS LILIÁCEAS-.......MORO EX
PRIMEIRO MINISTRO ITALIANO ASASINADO NA
DÉCADA DOS 70.

9 CANLE INTERNACIONAL DE TV FINANCIADA POR
RUSIA-CONSOANTE-CORTA COS DENTES-VOGAL.

10CONTRACCIÓN DE PREPOSICIÓN E ARTIGO
MASCULINO PLURAL-MIL-FORMATO DE DISCO
ÓPTICO-50.

11 SAÚDO-O COCHE TEN CATRO.
12 .....IGLESIAS(MERO)

o encrucillado de Khan Deán

  1      2     3     4     5      6     7     8     9     10   11   12

SOLUCIÓNS:
HORIZONTAIS A-MATOGUEIRA-B.   B-XURXOSOUTO-A.   C-BOATO-C-SOL.   D-GRILA-AAR-LD.   E-RATA-LN-MAO.   F-ARA-CATAR-M.
G-A-SOUTOLOBRE.   H-LA-PRENDEDOR.   I-CRU-XIO-DO.   K-LEAS-OO-ELA  VERTICAIS:  1-MX-GRAAL-L.   2-AUBRAR-ACE.   3-TROI-
TAS-RA.   4-OXALÁ-OPUS.   5-GOTA-CUR.   6-USO-LATEXO.   7-EO-ANTONIO.   8-IUCA-ALDO.   9-RT-R-ROE-E.   10-AOS-M-BD-L.   11-
OLA-RODA.   12-BALDOMERO
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En pouco máis de dúas  décadas, entre
mediados dos anos 80 do século pa-

sado e principios do 2000, construíronse
os centros culturais da meirande parte das
parroquias de Redondela e en moitas ou-
tras doutros concellos. Foron aqueles dous
decenios un tempo de dicir e facer, dun
entusiasmo e dun renacer do asociacio-
nismo cultural que nos marcou a moitos e
penso que para ben. Os feitos están á vista:
os edificios sociais foron construídos ou
reconstruídos para prestaren unha serie
de servizos colectivos dos que se carecía
nestes núcleos de poboación: un salón de
actos e exposicións, unha sala de TV, unha
sala de xogos, unha biblioteca, distintas
salas para que as demais entidades veci-
ñais e deportivas tivesen a súa sede social,
un servizo de cantina, espazos de lecer ao
aire libre para os máis pequenos… E o máis
importante: houbo un tempo que contaron
cunha   programación cultural notable:
conferencias, presentacións de libros,

concertos musicais, exposicións diversas,
cursos de fotografía, clases de música e
baile tradicionais, concertos corais, acti-
vidades manuais, publicación de libros e
revistas sobre o patrimonio cultural e et-
nográfico da parroquia … e, como non, ce-
lebración das festas do ciclo anual: o En-
troido, os Maios, as Letras Galegas, o Día
da Patria, a celebración do día do Estatuto
de Autonomía, as festas de Nadal e Reis…
En resumo: eran animadoras da dinami-
zación sociocultural da veciñanza.

Na última década, todo este po-
tencial asociativo e cultural foi es-
morecendo de tal maneira que, agás
algunhas excepcións, a maioría dos
centros ou sociedades culturais, hoxe,
convertéronse en sociedades gastro-
nómicas ou simplemente en tabernas.
Así as cousas, podiamos facer un
pouco de autocrítica e preguntarnos
se para esta viaxe facían falla tantas
alforxas. Si, sería necesaria unha re-

flexión ao respecto porque moitas
destas instalacións custaron centos
de miles de euros que hoxe están aos
paxaros. Con todo,  podiamos consi-
derar que este asunto -o do custo
económico destes edificios- non é o
máis significativo. O relevante da si-
tuación posiblemente sexa a desa-
fección e o desinterese polo ben común
que se instalou entre nós.

Se non lle botamos unha pensada,
como din os máis novos, a deles in-
cluída, o futuro destes centros pode
terminar non cumprindo os fins para
os que foron construídos. Creo que o
asunto debía ser tratado nunhas xor-
nadas a nivel municipal, coa partici-
pación de poñentes expertos e orga-
nizadas polo Concello. De non facer-
mos nada, no mellor dos casos, é po-
sible que en moi pouco tempo termi-
nen xestionados por empresas de ser-
vizos culturais onde todos sexamos

espectadores pasivos e tutelados.
Non hai ningunha razón que xus-

tifique a conversión dos centros cul-
turais de parroquia en simples bares
ou restaurantes. Galicia é a terceira
comunidade do Estado con máis bares
e restaurantes por habitante: 16.700
tabernas, máis de 4.000 restaurantes
y 1.500 cafeterías. Un exceso.

Estas entidades necesitan retomar
a idea para a que foron creadas no
seu día: a mobilización e dinamización
social e cultural. Necesitan unha pro-
gramación anual de actos coma a que
tiveron noutros momentos. Son com-
petencias de todas e cada unha delas
a defensa das agresións ao territorio,
a defensa do patrimonio etnográfico,
a defensa da toponimia, a defensa do
patrimonio arquitectónico, a defensa
da lingua… A defensa dos bens comúns
para cambiar unha realidade inme-
recida e inxusta.

CENTROS CULTURAIS OU SOCIEDADES GASTRONÓMICAS?ANDRÉS COUÑAGO LAXE. 
Escritor
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REMATAR COA HISTORIA DO ESPOLIO NO EÓLICO
ANTÓN SÁNCHEZ. Portavoz nacional de Anova

Con maior intensidade a partir da
década dos 50 o réxime franquista

ocupou os ríos galegos de encoros para
a producción hidroeléctrica, modificando
o seu ecosistema e provocando moitas
veces o asolagamento de aldeas coa
conseguinte expulsión da veciñanza.

E todo elo para utilizar esa enerxía
para industrializar, urbanizar, e dar
beneficios a centos de kilómetros do
lugar onde quedaban os impactos
negativos.

Ata ben recentemente dábanse
casos de lugares que estaban ao carón
dun encoro mentras as casas non ti-
ñan luz.

A chegada da democracia, non
significou un cambio nesta política,
senón que foi unha continuidade na
política do espolio dos nosos ríos.

Así as infraestructuras subven-
cionadas polo Estado e amortizadas,
despois de anos cos prezos fixados
polo Estado, multiplicaron os seus
beneficios coa Lei do Sector eléctrico
de Aznar, do ano 1997, en teoría “li-
beralizadora”, entre moitas aspas,
pero que incrementou espectacular-

mente os prezos percibidos polas
eléctricas, cando en teoría, dicían
que dita liberalización tiña como ob-
xetivo baixalos.

Nalgúns casos os mesmos ilustres
personaxes e empresarios que for-
maban parte do poder franquista,
compuxeron ou compoñen aínda os
Consellos de Administración de eléc-
tricas que seguen a contar co favor
dos gobernos.

Así, temos ocupados os nosos ríos
con encoros que producen enormes
beneficios económicos que voan todos
os anos fora de Galiza, mentras aquí
quedan os impactos nos ríos e non
crean ningún tipo de economía lo-
cal.

A hidroeléctrica forma parte da
tarta enerxética galega que en con-
xunto exporta aproximadamente un
terzo da súa producción anual a cam-
bio de nada.

Ésto que conto sintéticamente é
algo que xa asumimos como pasado,
o pasado do espolio franquista e pos-
tfranquista en Galiza e que é preciso
superar, loitando por recuperar as

concesións para que produzan para
todas e todos e non só para uns pou-
cos.

Pasou o mesmo co lignito de Mei-
rama e As Pontes, esquilmados a raíz
de decisións tomadas no tardofran-
quismo.

O grave é que nos últimos 30
anos, e agora co perigo de recrude-
cerse, estase a producir un fenómeno
análogo co sector eólico.Repítese a
historia.

Así, a partir dos nosos recursos, o
vento e o territorio, e a partir de leis
e normativas aprobadas en institu-
cións que deberan velar polo interese
xeral, temos un sector eólico con-
centrado na súa maioría en mans de
capital estranxeiro, fondos voitre,
bancos, eléctricas e constructoras,
que se benefician dun negocio duns
500 millóns anuais.

O novo proceso de ususrpación
dos nosos recursos está a pasar diante
dos nosos fuciños, unha vez máis.

O que podería ser unha oportu-
nidade de desenvolvemento sostible
e de creación de oportunidades no

noso rural, acaba entregado, a un
grupo reducido de axentes caracte-
rizados sobre todo polas súas boas
relacións co poder.

De ahí fichaxes indecentes como
o de Beatriz Mato, ex-conselleira,
que ficha por Greenalia, unha das
empresas que máis parques está a
promover no noso país, para ter en-
graxadas ditas relacións.

A propia Beatriz Mato ten tomado
decisións dende a súa Consellería
que beneficiaron recentemente á em-
presa para a que agora traballa.

Un escándalo ocultado polos me-
dios públicos e “concertados”, que
mesmo ocultan o incumplimento da
Lei de trasparencia e bo goberno
aprobada en 2016.

A Xunta de Galicia ven lexislando
ao ditado de empresas coma ésta
nos últimos anos, nomeadamente
coa aprobación da Lei de Fomento
de Iniciativas Empresariais, máis
coñecida e mellor caracterizada
como Lei de Depredación,  que baixo
o falaz argumento de servir para
loitar.
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O TEU
XORNAL

EN GALEGO

iMPRESiOnAnTES PUESTAS DE SOL. 
PRiMERA LínEA DE MAR- ViSTAS iSLAS CíES.

93 m2, 2 dormitorios, 2 baños, 3 armarios empotrados. 

Buen estado.  Plaza de garaje y trastero. Jardín comunitario.

OPORTUniDAD¡¡¡

222.000€ negociables

666 85 45 17

SE VEnDE PiSO En ViGO
COn TERRAZA Y ViSTAS
Calle Chano Piñeiro  -  Beiramar.
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SANTIAGO

O Santuario Vacaloura ven
de anunciar que vai iniciar
unha campaña contra o reloxo
para acadar os apoios econó-
micos necesarios para a ad-
quisición dun novo terreo para
o Santuario. As instalacións
actuais onde se atopa o refuxio
están moi deterioradas pola
súa antigüidade e as humida-
des, e ameazan con non aguan-
tar este inverno. 

Desde a Asociación Vaca-
loura Santuario Animal levan
xa un tempo buscando un te-
rreo que poidan adquirir para
poder asentar o refuxio nun
lugar definitivo e que conte
coas instalacións axeitadas
para atender os 250 animais
que acollen. O terreo onde
actualmente se ubica, nas afo-

ras de Santiago de Compos-
tela, dispón dunhas instala-
cións moi vellas, dos anos
60, que están xa moi deterio-
radas e filtran moita auga can-
do chove. “De feito, xa están
a provocar problemas de saúde
nos animais, porque a humi-
dade acumulada no chan pro-
vócalles pododermatite, un
problema importante que lles
produce moita dor”, afirma
Inés Trillo, fundadora e Pre-
sidenta da Asociación Vaca-
loura Santuario Animal.

Agora veñen de atopar un
predio que pode converterse
no paraíso soñado para centos
de animais abandonados (os
que xa están e outros que po-
derán ser rescatados). Mais
“necesitamos axuda para afron-
tar a compra, xa que, malia as

facilidades que nos poñen para
a adquisición, non dispoñemos
neste momento de toda a can-
tidade de diñeiro necesaria,
os animais poden quedar sen
fogar” laméntase Trillo.

No Santuario Vacaloura re-
fúxianse actualmente 31 ove-
llas, 3 touros, 1 vaca, 6 equinos,
17 porcos, 50 pombas e así
ata 250 animais rescatados do
abandono ou o maltrato. O re-
fuxio, que non conta con axu-
das públicas, mantense grazas
á solidariedade da xente e ao
que conseguen coa venda de
diferentes produtos éticos, eco-
lóxicos e solidarios. Agora,
para poder mercar ese terreo,
botan a andar a campaña “Un
corazón para Vacaloura”, onde
convidan ás persoas que apoian
o proxecto a achegar o seu

corazón, a razón de 5 euros,
para xuntar 10.000 corazóns
necesarios para poder afrontar
a compra.

A campaña lanzarase nas

redes co cancelo #UnCora-
zónParaVacaloura e pódese
consultar toda a información
na web www.uncorazonpara-
vacaloura.com

Os 250 animais acollidos no Santuario
Vacaloura poden quedar sen fogar
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SALCEDA

O Programa empezou en
agosto e rematou o pasado 30
de setembro cunha reunión da
alcaldesa Loli Castiñeira con In-
dalecio Cuevas, Presidente da
Entidade Urbanística de Con-
servación de A Granxa, David
Sobral, Xerente da Asociación
de Empresarios/as de As Gán-
daras e Jorge Trigo, Director de
RRHH de CEAMSA, á que acu-
diron 5 mulleres en representa-
ción das participantes.

O obxectivo da visita non
foi outra que a búsqueda de
acordos para tratar de insertar
no mercado laboral ás mulleres
en situación de vulnerabilidade.

Foron 150 horas de asisten-
cia xurídica, psicolóxica, laboral
e social acompañadas de itine-
rarios profesionais, 22 horas de
talleres de autoestima, técnicas
de búsqueda de emprego, ha-
bilidades dixitais, análisis da
violencia de xénero e valoriza-
ción dos coidados e encontros
de avaliación.

As participantes do Progra-
ma, que nace con vocación de
continuidade, foron mulleres
vítimas de violencia de xénero,
en situación de desemprego,
traballadoras en actividades non
remuneradas, inactivas ou xu-
biladas, inmigrantes e refuxia-
das, pertencentes a etnias mi-
noritarias, drogodependentes,
mulleres que viven soas ou con

cargas familiares non compar-
tidas, mulleres con discapaci-
dade e con outras situacións de
vulnerabilidade.

Con elas se traballou trans-
versalmente na prevención da
violencia de xénero, o empode-
ramento e a empregabilidade a
través de ferramentas e habili-
dades para facilitar a incorpora-
ción ao mercado laboral, mellorar
a autoestima e a calidade de
vida asi como a súa participación
social e visibilidade.

Por outra banda, e durante a
atención persoalizada nos itine-
rarios profesionais, traballouse

con elas con ferramentas estruc-
turáis para a orientación persoal
e profesional.

Nesta última etapa do Pro-
grama, financiado pola Secretaría
Xeral de Igualdade da Xunta de
Galicia e polo Fondo Social Eu-
ropeo, tal e como sinalou a al-
caldesa, o esforzo focalizouse
na inserción laboral como un
dos requisitos para o empode-
ramento de todas as mulleres,
fundamentalmente as máis vul-
nerables e que levan anos fora
do mercado laboral.

A predisposición dos repre-
sentantes empresariais ante a

posibilidade de poñer en marcha
vías de colaboración para a in-
serción das participantes deste
Programa foi total e tanto a al-
caldesa Loli Castiñeira como
Indalecio Cuevas, David Sobral
e Jorge Trigo quedaron empra-
zados a traballar neste senso.

Loli Castiñeira, Alcaldesa de
Salceda e responsable da área
de igualdade: “É un orgullo para
nós poner en marcha un progra-
ma pioneiro coma este, en que
por vez primeira se traballa
nunha iniciativa co tecido em-
presarial dirixida ás mulleres
máis vulnerables”

SALCEDA

O Boletín Oficial da Pro-
vincia (BOP) publicou a apro-
bación definitiva do regulamento
de participación veciñal do Con-
cello de Salceda de Caselas,
que entrou polo tanto en vigor,
e que será o primeiro regula-
mento de participación cidadá
do Concello de Salceda.

No documento regúlase o
rexistro de asociacións mu-
nicipal e a participación ve-
ciñal nas decisións do Con-
cello, e ten como eixo funda-
mental a creación do Consello
veciñal, que canalizará a par-
ticipación cidadá, e que cele-
brará sesións abertas ao pú-
blico. Para a creación do Con-
sello, as asociacións que o
desexen poden presentar xa
a súa solicitude de participa-
ción no mesmo.

O mencionado regulamento
é un dos compromisos do acor-
do entre os dous partidos do
equipo de goberno.  Ámbolos
dous grupos defenden a parti-
cipación cidadá como un dos
puntos fundamentais da política
local, considerando indispen-
sable que os elementos dina-
mizadores da vida social teñan
unha participación activa na
vida política do Concello e ac-
túen como complemento enri-
quecedor da democracia repre-
sentativa.

Remata o programa de promoción da igualdade
e prevención da violencia de xénero de Salceda

Salceda xa ten
regulamento de
participación
veciñal



SALCEDA

O Concello de Salceda de Caselas e
a Asociación de Comerciantes da vila
(ACISA) presentaron o programa “Noites
na Rúa”, que cada primeiro fin de semana
de mes vai acoller diversas actividades
culturais e descontos nos establecementos
participantes e nos locais de hostelería.
O obxectivo é o de dinamizar o comercio
local nestes momentos complexos tras
os meses de confinamento e restricións
derivadas da pandemia da covid 19. A
Alcaldesa, Loli Castiñeira, e a Concelleira
de comercio, Verónica Tourón, estiveron
acompañadas pola presidenta e a secretaria
de ACISA, Elisa Rodríguez e Alicia Ci-
danes.

Un total de 25 establecementos par-
ticipan na iniciativa, 16 comercios de
diversos sectores que ofrecerán descontos
do 25% e permanecerán abertos ata as
22:00 horas nos días de actividade, e 9
locais de hostelería que ofrecerán ofertas
de “pincho máis consumición” dende 2
€. A programación complétase, nesta pri-
meira fin de semana con animación
infantil polas rúas na tarde do venres 2
de outubro e co concerto de “El Patio” o
sábado 3 ás 21:00 horas na Praza do
Concello. Ademais haberá reparto de
flocos de millo gratuítos a tódalas crianzas
que queiran achegarse.

Deste xeito, comercio, hostelería e
Concello queren ir da man nun momento
complexo para o pequeno comercio, fo-
mentando o consumo no pobo e atraendo

ao mesmo tempo a posible clientela que
poida achegarse dende outros Conce-
llos.

Esta iniciativa únese a outras accións
de apoio ao sector comercial dende o
inicio da pandemia, como foi a bonifi-
cación de diferentes taxas durante os
meses do confinamento ou a recente ins-
trucción aprobada en Xunta de Goberno
que lles permite aos locais de ocio noc-
turno contar cun permiso provisional de
bar para que poidan exercer esta actividade
mentres dure o peche do ocio nocturno,
que no caso de Salceda afecta a seis es-
tablecementos. Verónica Tourón, Con-
celleira de Comercio, agradeceu espe-
cialmente a colaboración de ACISA non
só nesta actividade senon ao longo de
todo o ano: “As noites na rúa tiveron
que irse adiando por mor da COVID
pero agora estamos en condicións de
ofrecer este programa con seguridade

para a veciñanza, e aplicando tódolos
protocolos precisos neste momento.
Temos a sorte de que o comercio de Sal-
ceda resistiu ben a esta crise, polo que
actividades coma esta seguirán a fomentar
o consumo no noso pobo”.

Loli Castiñeira, alcaldesa de Salceda,
agradeceu o traballo realizado pola Con-
celleira de comercio Verónica Tourón en
apoio ao sector do comercio local, lem-
brando que “é a hora de devolverlle ao
comercio todo o que nos deu nos mo-
mentos do confinamento, en que estiveron
á nosa disposición para o que fomos
precisando”.

Outubro 2020 [23]
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Noites na rúa para dinamizar o
comercio local de Salceda
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Neste contexto tan complexo como
está, en liñas xerais, o tecido empre-
sarial de Redondela?

Eu creo que non difire moito do resto
de localidades de Galicia. Estamos
nunha situación que eu definiría como
de resistencia. Eu persoalmente estou
enormemente agradecido á veciñanza
de Redondela  pois nestes meses, desde
a fin do confinamento, o tecido co-
mercial aguantou bastante ben o tipo.
A verdade, bastante mellor do que eu
agardaba.

Pero algúns locais pecharon?
Si, algúns si, aínda que xa che digo
que a resistencia foi mellor da que eu
esperaba.

E como se presenta o inverno?
Estou moi preocupado claro. Este ano
non van haber ceas de empresa, as
reunións sociais e os eventos van estar

limitados á mínima expresión. Consi-
dero que van ser meses de aguantar
como se poida. Agardo que non se tor-
zan demasiado as cousas 

Nesta situación que describes de ter
aguantado o tipo, ata agora, mellor
do que ti esperabas influíu só o bo
comportamento do cliente, ou tamén
a acción política das distintas admi-
nistracións?

Ben, eu vou reiterar o noso inmenso
agradecemento á veciñanza pola súa a
posta polo comercio local e tradicional.
No que respecta ás administracións
teño que dicir que tivemos moi pouco
apoio

Imos por partes. No que se refire ao
Concello ?

Estou decepcionado co traballo do
Concello de Redondela. As propostas
que trasladamos na mesa,  creada polo

propio concello, non foron tidas en
conta. Eles fan as cousas á súa maneira
e a nós avísannos tarde e mal

En que disposición estades vós?
Seguimos coa man tendida para traba-
llarmos en colaboración

E que debera facer o Concello para
que esa colaboración que demandas
fose a adecuada?

Eles crearon unha mesa de reactivación
comercial. Houbo algunha xuntanza
en marzo e abril e alí rematou todo.
Debera haber un concelleiro ou con-
celleira con relación directa cos sectores

comerciais cos que poidamos ter unha
interlocución directa para abordar a
solución dos problemas en tempo real

Non tedes esa interlocución?
Só coa concelleira María Castro. Pero
é algo que se queda moi curto.

A acción política da Xunta como a
valoras?

No que atinxe á Xunta, estamos de
momento á expectativa, pois como
sabes houbo un proceso electoral en
maio, e non é que mudara o signo po-
lítico da administración, pero haberá
que esperar a ver que tipo de política

ENRIQUE LAGO GRANADA, PRESIDENTE DA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE REDONDELA

Enrique é o presidente dos empresarios de Redondela, conversamos con el
para coñecer a súa valoración da situación do tecido empresarial deste
Concello, tan importante para A Nova Peneira. Enrique manifesta  estar
decepcionado coa a acción política da administración municipal á vez que
moi agradecido e orgulloso dos veciños e veciñas de Redondela pois, ao seu
xuízo, puxeron todo da súa parte no apoio ao comercio local de
proximidade.

“ESTOU DECEPCIONADO CO TRABALLO
DO CONCELLO DE REDONDELA”

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

"VÉNDESE VIÑO DA CASA”
(ALBARIÑO E CONDADO) SEN
ETIQUETAR. EMBOTELLADO E
MOI RECOMENDADO PARA
HOSTELERÍA

635 910 087
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Facebook: Jose Francisco Lago

desenvolven as persoas que teñan a respon-
sabilidade de relacionarse con nós.

Coa política da administración estatal estás
satisfeito?

As axudas están concentradas nun tempo
moi pequeno, e o alcance das mesmas  é a o
meu xuízo insuficiente. O mundo vive unha
fase moi complexa que esixe aos empresarios
adaptarse con moita rapidez aos cambios.
Gustaríame que as administracións fosen
conscientes desa situación e colaboraran
con nós non con parches puntuais, senón no
deseño de plans estruturais globais para
adaptar as empresas aos novos desafíos tec-
nolóxicos e ecolóxicos. O futuro ten un
enorme compoñente de dixitalización e de
respecto polo coidado do planeta. E é im-
prescindible ir da man, empresarios e admi-
nistración para que ninguén quede fóra.

De aquí a final de ano, vai ser posible que
a asociación que presides organice algunha
actividade?

Unha feira de oportunidades, que vai ser no
interior dos comercios, con venda física e
on line. Comezará en breve, e logo xa
estamos traballando no deseño da campaña
de Nadal, que vai ser moi complicada. Todo
o que se faga, con promocións sorteos e
ofertas vai ser interior, pois a situación
sanitaria  impídenos facer nada  a pé de rúa.
Agardo que pronto haxa vacina, e se poida
normalizar a situación polo menos para
poder celebrar a Festa do Choco do ano
2.021 como se merece este evento tan sig-
nificativo para a nosa vila.

Unha vez máis grazas Enrique. Como van
os ánimos do presidente dos empresarios
de Redondela? 

Para min este é o momento para dar un
paso adiante e dar todo o que un teña en be-
neficio do ben común. Só así teremos futuro
como sociedade.

O Concello de Redondela recibe dous vehículos
4x4 do Fondo de Compensación ambiental
REDONDELA.

O Concello de Redondela adquire,
do Fondo de Compensación Ambiental,
dous vehículos 4x4 destinados a ac-
tuacións de protección do medio am-
biente e do espazo natural.

A Concellería de Medio Ambiente
recibe dous vehículos destinados ás
actuacións de protección do ambiente
e do espazo natural, incluídas aquelas
actuacións que teñen por obxecto a
prevención e o control da biomasa.

A praia de Cesantes foi testemuña
da entrega de chaves destes vehículos
adquiridos co Fondo de Compensación
Ambiental da Xunta de Galicia. O
Fondo de Compensación Ambiental
ten como finalidade a aplicación de
actuacións globais destinadas á con-
servación, reposición e restauración
do ambiente e equilibro territorial.

Os vehículos foron adxudicados
en concurso público á empresa BAY-

GAR por un valor de 38.720€ inves-
timento aportado nun 80% pola Xunta
de Galicia e o Fondo de Compensación
Medio Ambiental e no 20% que resta
polo Concello de Redondela con fondos
propios.

Estes vehículos lixeiros con tracción
ás catro rodas permitirán ós/ás opera-
rios/as municipais transitar por sendas

estreitas para o control da biomasa e
facilitar as limpezas medioambientais
que se realizan nos diferentes espazos
naturais do Concello. Polo que será
habitual velos transitar polos camiños,
sendas fluviais, forestais, zonas verdes
e no entorno dos areais do municipio
entre outro tipo de actividades que
poidan ser precisas.
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A pintura “Arte coma pensamento crítico”,
de Ángel Barros, exporase en Redondela
REDONDELA.

A Concellaría de Cultura
anuncia a vindeira exposición
de pintor redondelán Ángel
Barros. Baixo o título de “Arte
coma pensamento crítico”, o
artista presentará unha pintura
de compromiso social a partir
da escolla e reinterpretación
de obras referentes na historia
universal: Goya, Rafael, De-
lacroix, Zurbarán ou Gericault. 

A calidade da obra, o inte-
rese histórico e o valor artístico
quedarán recollidos nun catá-
logo impulsado polo Servizo
de Normalización Lingüística.
Será de distribución gratuíta
para conseguir, en palabras do
concelleiro Daniel Boullosa,
“introducir nas casas de Re-
dondela un anaco da historia
viva da nosa vila, coma é Án-
gel Barros, e outro anaco que
corresponde con exemplos do
mellor da pintura de todos os
tempos. É unha fortuna contar

cun veciño coma el tanto no
senso artístico coma huma-
no”.

A exposición ocupará as
dúas salas do Multiúsos da
Xunqueira. Unha está dedicada
á pintura e a outra a restaura-
ción, outra faceta ao cal dedi-

cou toda a súa vida e oficio
Ángel Barros.. A exposición
poderá visitarse até o 15 de
novembro. Ademais, dende a
Concellaría de Cultura anuncia
visitas guiadas polo propio
Ángel Barros que precisarán
de inscrición previa.

REDONDELA

A emisora municipal Radio
Redondela renova a súa páxina
web facilitándolle á audiencia
o acceso ás noticias de actuali-
dade, á programación e a emi-
sión online.

Unha actualización moi de-
mandada polos/as usuarios/as
que permite acceder a todos os
seus contidos dende calquera
dispositivo (móbil, tablet, or-
denador…). Á web pódese ac-
ceder a través do
enderezo www.radioredondela.c
om A emisora local renova así
a súa imaxe en Internet, cunha
páxina máis atractiva que per-

mite descargar os programas e
acceder aos audios en calquera
dispositivo móbil así como se-
guir a programación en directo.
As pautas que se tiveron en
conta á hora de facer as actua-
lizacións priman un contido
máis accesible, visual, unha na-
vegación máis sinxela e unha
versión online máis atractiva.

O obxectivo último é con-
verter esta páxina, consultada
masivamente polos veciños e
veciñas de Redondela, nunha
ferramenta máis accesible e
próxima, fomentando a infor-
mación, o coñecemento e o en-
tretemento.
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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.

Radio Redondela renova a súa
páxina web



REDONDELA.

Masiva participación na
xornada na actividade de
Limpeza do río Maceiras or-
ganizada polo colectivo Ar-
telixo e coordinada a nivel
de Galiza desde a Asociación
ecoloxista ADEGA. Parti-
ciparon máis de medio cento
de persoas, de todas as idades
(mais contando cun bo nú-
mero de nenos e nenas) que
limparon e aprenderon o
dano que o ser humano po-
demos chegar a facer nos
ecosistemas que nos rodean.
A bióloga Belén Fervenza
deu unha charla sobre a ve-
xetación de ribeira e a súa
presenza ou ausencia no tra-
mo a limpar. Esta charla re-
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Masiva participación na limpeza do río Maceiras

682 152 025 - 886 310 577
Na Pantalla Cesantes

petirase proximamente cunha
andaina didáctica polo río.

Nas dúas horas de traballo
que durou a limpeza retirá-
ronse tres sacos de obra de
entullo, un saco de ferranchos
varios e tubaxes de plástico e
PVC, un capacho de envases
de vidro e 7 pilas de todos os
tamaños. Os residuos foron

devidamente separados e dis-
postos para a súa retirada.

Durante a evolución da
limpeza, coordinada desde
Artelixo, os voluntarios e vo-
luntarias recibiron ánimos e
parabéns da veciñanza, da al-
caldesa e de varios Conce-
lleiros que se achegaron ao
río. Desde Artelixo animamos

ao concello a que estas lim-
pezas non se fagan un día ao
ano de maneira simbólica,
senón que se inclúan dentro
dun plan de coidado da natu-
reza que nos rodea e nun
plantexamento de educación
medioambiental que inclúa
os centros de ensino e cimente
un futuro mellor.



REDONDELA.

“Non se poden cambiar as regras do
xogo segundo intereses partidistas”, afirma
o voceiro nacionalista Xoán Carlos Gon-
zález.

Dende a organización nacionalista
saen ao paso da dinámica desenvolvida
polo goberno de Digna Rivas, “realizando

actos públicos, onde se da conta de pro-
postas realizadas polos colectivos nos
Consellos Parroquiais”. 

Os Consellos Parroquiais naceron da
man do BNG no ano 2000 cando se
aprobou o  Regulamento como órgano
de participación veciñal onde se prantexan
as necesidades das parroquias, e o goberno
municipal debe dar conta das súas pro-
postas. Nel teñen presenza diversos co-
lectivos como Traídas de Augas, Aso-
ciacións Veciñais, Comunidades de Mon-
tes, xunto aos representantes dos partidos
políticos. 

Pola súa banda o voceiro nacionalista,
Xoán Carlos González, afirma que “non
se poden cambiar as normas de partici-
pación veciñal das que nos dotamos, en
función dos intereses partidistas”.  Defende
que sexa nos Consellos Parroquiais onde
primeiro se dea conta das alternativas,
solucións ou propostoas que afectan di-
rectamente á parroquia.

“Queremos destacar dende o BNG o
importante labor que realizan as asocia-
cións de representación da veciñanza,
lexítimamente constituídas. Nos Consellos
Parroquiais, prantexan directamente ao
goberno municipal as necesidades da
súa parroquia, “daquela, o lóxico é que
sexa no seo destes órganos de participación
democrática, onde se dea conta primei-
ramente de diversas actuacións que afectan
ás parroquias”, apunta Xoán Carlos Gon-
zález

Afirma o edil nacionalista, que seguen
con preocupación como a participación
veciñal, en xeral en Redondela, ténse
deteriorado da man deste goberno. Pri-
meiro tardaron nove meses en convocar
os Consellos Parroquiais; coa excusa da
Pandemia, non se volveron xuntar; o
Consello Municipal da Muller leva un
ano sen reunirse, ao igual que o Consello
Escolar Municipal. Pola súa banda o
Consello Municipal Forestal, somentes

se constitúiu curiosamente coincidindo
coas celebracións do 25 de novembro”,
sinala o voceiro do BNG

Para Xoán Carlos González “a deriva
de furtar a participación veciñal, na que
incorre o goberno municipal de Redondela
constitúe un feito sen precedentes. Insta-
mos a un cambio de rumbo na politica
de Participación Veciñal do equipo de
Digna Rivas”, remata na súa nota.quefa-
cerenredondela@redondela.gal. Un re-
xistro en constante movemento.

A idea deste Rexistro de Artistas de
Redondela é visibilizar a cultura que
ferve entre as persoas do municipio, dar
a coñecer e animar ás persoas que traballan
a reo para expoñer as súas habilidades
artísticas.

Outro fin é tamén convertir a web
municipal nun punto de encontro para
futuras contratacións d@s artistas. Unha
web aberta a calquer institución ou com-
pañía que queira contactar con estes mú-
sicos, actores, actrices, pintoras,...dándolle
así difusión a un dos valores máis reco-
ñecidos do noso municipio: a cultura de
base.
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En Chapela, na praia de Arealonga

O BNG considera que o goberno de Redondela
“ningunea” a participación veciñal
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EN GALEGO

a farola
CAFÉ - BAR

Plaza Ribadavia, 3
Redondela

986 401 984 
986 400 867



Ruth, 21 anos do Colectivo Republi-
cano, 21 anos do Festival de Títeres
ao que estás moi ligada, 21 anos do de
Arte e Lixo onde tamén fas exposicións,
e a 21 obra que se expón no Espazo
Mínimo da Disco Tasca. Tes algo co
número 21?

A verdade é que non, que cadrou así o
21 como número máxico. De feito,
antes de expoñer non sabía que ía ser a
obra número 21 do Espazo Mínima
Expresión, cando me decatei fíxome
moitísima ilusión.

A obra “Que pasa tronco” é a imaxe
dun señor apoiado nunha barra coa
súa boina na cabeza. O pao é de
verdade?

Si, si que o é.
E que estiveches e esperando por el
a que aparecera ou como foi a cou-
sa?

Ese tronco  recolleuno un bo amigo,
activista desta vila, que se chama Luís
Borines. Tíñao na casa  gardado e un
día que me pasei visitalo  vino. Quedei
namorada del nese mesmo intre porque
xa vin a forma humana natural que
tiña. Como quedei abraiada con el,
Luís regaloumo. Cando mo regalou e
me decatei que quedaba baleiro o
Espazo Mínima Expresión, axiña apro-
veitei a oportunidade porque me parece
un tronco marabilloso, a natureza dánolo
todo, e tamén a arte neste caso.

A xente cando o ve sempre pregunta,
é un tronco de verdade? Ti es artista
plástica, podías facelo perfectamente,
pero non, é así por natureza.

Si. Ao principio non sabía moi ben se
intervilo dalgunha maneira, igual pin-
tarlle algunha zona, pero despois de-
cateime que saíu tan perfecto da natureza
que intervilo parecíame como un sa-
crilexio ou mesmo estragalo. Decidín
deixalo así e sinxelamente colocarlle a
boina para darlle o seu carácter propio
e a súa personalidade.
Digamos que intervín engadíndolle ele-
mentos, a barra do bar ou a boina, non
lle fixen nada máis.

E agora dime como van os estudos
de Belas Artes?

Acado de comezar esta semana no úl-
timo curso, cuarto, na nova normalidade,
esperemos que poida ser presencial,
no noso caso é moi importante, coa
formación online perdemos moito.
Estou moi contenta e con ganas de re-
matar a carreira para iniciar de a carreira
profesional.

Eu creo que os artistas no confina-
mento tivestes que desfrutar moito
con todo ese tempo non?

Penso que o confinamento foi para
todos unha forma de valorar máis a
cultura. Todos escoitabamos música,
lemos libros... No caso dos artistas
máis, 24 horas encerrados e co reto de
non poder saír a mercar materiais, tí-
ñamos que aproveitar o que tíñamos
na casa. Eu que son moi fan dos refu-
gallos foi unha boa oportunidade para
deixar a casa limpa de chambonadas,
risas....

Que plans tes para cando remates
a carreira?

Non o teño moi claro. Quero rematar,
ver en que situación estamos como so-
ciedade, a miña situación persoal tamén,
e logo xa veremos.

Despois de expoñer a túa obra en
solitario por toda a vila de Redon-
dela, non o queres seguir facendo?

Si claro, encantaríame. Eu xa son
case redondelá e gustaríame facer
aquí a miña exposición como artista
profesional xa, este é un pobo que
sempre me deu, desde o principio
moitísimas oportunidades. Isto sería
unha maneira de devolver todas esas
oportunidades, gustaría poder expor
no Multiusos.

E tes esa obra feita para expor?
Agora mesmo non. Elaborar obra para
facer unha exposición enteira leva moito
tempo. Compaxinar cos estudios non
che deixa moita marxe, pero en canto
remate, un dos meus plans é ese.

Esta ano o Colectivo Republicano
ía celebrar o seu 21 aniversario de-
dicándollo ás mulleres de Redondela,
pero aprazouse para o ano que ben.
Vaise homenaxear ás mulleres do
franquismo, entre elas as madriñas
de San Simón. Eu fágoche unha
proposta aquí entre nós, compro-
méteste a montar unha exposición
para o mes de abril do 2021  sobre
a muller? Queremos que os mozos
saiban a verdadeira historia, e entre
a túa exposición máis a de “Rexas”

da Deputación de Pontevedra que-
daría unha cousa bonita.

Siii. O feminismo é un tema moi im-
portante para min e teño algunha peza
que fai a reconversión do feminismo
desde o inicio dos tempos, xa estivo
exposta na vila, seguiría creando nesa
dinámica ata montar unha exposición
completa claro. 

Entón podemos contar en que cando
remates esteas con ganas de facer
cousas?

Si claro, agora xa teño a vosa expo-
sición, xa teño traballo, quedo com-
prometida. Logo non teño pensado
facer máster, é algo do que estou
un pouco en contra do mundo “titu-
lítico” no que estamos encadeados.
Non teño enchufismos e non mo
van dar gratis...
O meu plan é producir a miña propia
obra, sei que é difícil pero se non o in-
tentas, non o consegues.
Somos moitos artistas e é complicado
facerse un oco, sobre todo sendo muller.
A arte sempre foi moi machista, agora
imos avanzando nese tema pero queda

moito. Seguimos tendo que traballar
nese sentido.

Rosalía de Castro era unha artista,
eu considero que todos e todas que
fan cultura son artistas, Olga No-
gueira. Hai moita sente que consi-
dera que escribir non é arte pero si
o é. Se es bo, debería dar igual que
sexas home ou muller non?

Si que fomos progresando e avanzando
gracias á loita feminista neste tema.
Pero  a día hoxe aínda é moi complicado
que unha muller chegue a altos esta-
mentos da arte, falo de dirixir un museo,
por exemplo. Hai unha serie de cargos
que a muller aínda non ten aceso, aínda
é un mundo de homes e  queda camiño
por percorrer.

Pero a Baronesa Thyssen dirixe un
museo?

Si, pero iso é porque os cartos mandan
no mundo. Eu estou falando nunha
igualdade real na que non haxa clase
social ou cartos polo medio.
Estou comprometida con esta loita e
como artista sempre vou contribuír a
conseguir esta igualdade. 
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entrevista de MARCOS SANTOS

“A NATUREZA DÁNOLO TODO,
E TAMÉN A ARTE”

RUTH RODRÍGUEZ GONZALO, ARTISTA

A Nova Peneira conversa con Ruht,
amiga deste xornal, muller feminista
afincada en Redondela, artista e cun
futuro prometedor no mundo da
Arte.
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entrevista de Marcos Santos

Ti es natural de Redondela, cóntanos
como comezaches a túa vida depor-
tiva?

Inicieina na escola de fútbol base de
Redondela. Alí estiven catro anos ata
que se fusionou co Choco. No equipo
do noso pobo xoguei un ano, e logo xa
me fun para o Celta.

Saberías dicirnos cando comezou a
túa historia de amor coa pelota?

Bufff, pois non. Eu creo que desde
sempre. Penso que cando comecei a
andar, o balón de fútbol xa se converteu
pouco menos que nun apéndice máis
da miña persoa.

Alén do fútbol estudas?
Este ano comezo 2º de Bacharelato.

Lembras a primeira vez que fuches
a Balaidos?

Si, lémbroa con moito cariño. Levoume
o meu pai a ver un partido do Celta, eu
era un neno moi pequeno, e a noite an-
terior estaba tan emocionado, por ver
un partido da elite en directo por vez
primeira, que a pasei enteira sen dur-
mir.

Cantos anos tiñas cando marchaches
ao Celta?

Non estou seguro se 10 ou 11.
Semella que a túa carreira vai moi
rápido, tamén fuches internacional
moi pronto, non?

Si, con 15 anos.
E de súpeto,  case sen pensar, estás
xogando na máxima categoría dunha
das ligas máis importantes do mun-
do.

A verdade é que se nota moito a dife-
rencia. O nivel de intensidade é eleva-
dísimo e o grado de concentración que
se require para afrontar esa intensidade
é máximo. Un pequeno despiste, en 1º
división, pode ocasionar  en segundos,
un gol do equipo contrario.

Cales foron os teus sentimentos o
día do debut?

Non teño palabras o suficientemente
intensas para describir a profundidade
das miñas emocións naquel momento.
Supoño que o mesmo que calquera
rapaz que ve como o máis fermoso
dos seus sonos  faise realidade, unha
alegría inmensa.

Sabías antes de saír que ías debu-
tar?

Non, chamáronme primeiro a quecer,
e estaba facéndoo con outros compa-
ñeiros ata que me chaman para saír.

Gustaríache poder vivir do fútbol?
Non sei se terei a oportunidade, pero
se a teño claro que me gustaría. O
fútbol é a miña paixón, e eu creo que
calquera persoa se sentiría moi afortu-
nada se pode vivir de facer algo que lle
entusiasme. Son consciente, iso si, que
vou precisar traballar moitísimo

É un traballo duro?
Non o parece, pero si. Non só son as
horas de partido ou de adestramento.
Tes que ter uns parámetros de com-
portamento, sociais e alimenticios moi
estritos as 24 horas do día os 7 días da
semana. E para un rapaz novo, coma
min, renunciar a facer moitas cousas
que fan os meus amigos e amigas é
moi duro. Creme, Marcos, cómpre ter
unha forza de vontade moi elevada.

A túa posición cal é?
Son dianteiro. Sempre me gustou marcar
goles. De feito nas categorías inferiores
adoitaba marcar moitos. Creo que as
miñas características como xogador
fan que a dianteira sexa onde mellor
me desenvolva.

Tes algún modelo de referencia?
Raúl,  o ex xogador do Madrid. El foi
un dianteiro enormemente listo, que
sempre sabía onde colocarse e como
rematar para poder marcar.

E no Celta actual?
Iago Aspas claro. E o xogador no
que todos os rapaces novos nos fi-

xamos e tomamos como modelo.
Iago pola súa calidade profesional e
humana pola súa condición de can-
teirán que chegou, polo seu talento e
polo seu traballo, a ser un xogador
da elite é a miña referencia sen dúbida
ningunha.

Por que os dianteiros son os xoga-
dores máis caros?

Pois porque é o que fai os goles. Todas
as posicións son importantes pero o
fútbol consiste en marcar un gol máis
que o equipo contrario.

O Celta é o punto e final da túa ca-
rreira?

Non o sei claro, aínda son moi novo.
O que é seguro e que me encantaría
ser alguén importante no Celta non só
porque é o equipo no que xogo, senón
porque é o equipo que quero. Dea as
voltas que dea a miña vida, me leven a
onde me leven os meus camiños, eu
sempre vou ser do Celta.

Esa implicación emocional co teu
equipo que describes, é común nos
xogadores da elite?

Non o sei, eu non estou na cabeza de
ninguén. Supoño que en moitos casos
si, e imaxino que nalgún outro pode
ser  que non.

Para cando o equipo feminino no
Celta?

Non é algo que dependa de min. Pero
si que estaría ben que existise.

O Depor chegou a gañar a liga espa-
ñola. Sería utópico pensar que nós
poidámola acadar algún día?

Bufff vaia pregunta. Eu creo que o da
liga do Depor, ou cando a gañou a
Real Sociedade ou o Atlhetic de Bilbao
eran nunhas circunstancias diferentes.
Agora as distancias económicas entre
os equipos máis relevantes, e os demais,
son tan abismais que non parece un
obxectivo realista. Agora ben, o Celta
merece un título de primeiro nivel.
Non sei se a liga, a copa a Europa Lea-
gue, non o sei, pero un título merecé-
molo, pola nosa historia merecémolo.
E buahhh se eu puidese participar nalgo
así sería, é que non sei o que sería,
pero pouco menos que inenarrable para
min.

Por que a liga case sempre a gañan
os mesmos dous equipos?

Porque son que teñen as posibilidades
económicas máis elevadas

Rematamos Miguel, agradecéndoche
o teu tempo, desexándoche toda a
sorte do mundo e coa convicción de
que esta é a primeira entrevista in-
tensa das moitas que che farán

Grazas a vós polo interese. Eu son moi
consciente de que teño moito que apren-
der, pero como che dixen antes o fútbol
é a miña paixón, e vou pór todo o que
teño para vivila coa máxima intensidade
posible, todos os anos posibles.

“ENCANTARÍAME CHEGAR A SER
ALGUÉN IMPORTANTE NO CELTA”

MIGUEL RODRÍGUEZ, FUTBOLISTA DO CELTA

Miguel é un rapaz de Redondela que con só 17 anos debutou nas pasadas
semanas co primeiro equipo do Celta na máxima categoría do fútbol
español. Miguel sigue os pasos doutros grandes deportistas do noso pobo
como Iago Bouzón ou Pablo Couñago que puideron gozar do deporte de
elite. El é aínda moi novo, e non se pode saber ata onde chegará a súa
carreira no mundo do fútbol, pero o seu talento, as súas gañas, o seu
entusiasmo, a súa humildade e o sentada que ten a cabeza para os seus
poucos anos apuntan a que unha futura estrela do balón pé visitou as
nosas páxinas.
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Venancio, de onde es?
De San Vicente de Trasmañó, barrio
de Cabanas, Redondela.

Na túa parroquia tedes unha pro-
blemática moi concreta, explícanola,
por favor?

O problema é a fábrica de fariña de
peixe, Aucosa, que está preto de Pes-
canova. Esta fabrica leva corenta anos
facendo dano na nosa parroquia.

Por que?
Porque fai vertidos á ría case a diario,
produce moi malos cheiros, e agora,
aínda por riba, están montando unha
planta de gas licuado sen avisar aos
veciños. E aí está.

E esa potenciación dos cheiros e de-
bido a esa planta de gas?

Non. É debido aos restos de peixe
que amontoan.

Aquí sempre houbo certo cheiro, pero
eu creo que como o de agora nunca,
non?

Agora fixeron a ampliación para pro-
ducir máis, levan moito tempo facendo
unha reforma ilegal. O resto de peixe
amontóanse e por iso o mal cheiro.
Por outra banda, a produción de fariña
manda partículas ao aire producindo
malos cheiros e isto tamén axuda.

O cheiro é permanente?
Bastante permanente.

E de que maneira tedes protestado
os veciños?

Protestamos porque fan o que lle da a

gana. Fan a ampliación sen permisos
e construíndo en zona marítimo-te-
rrestre que está prohibido. Hai outras
casas polos arredores e Costas está
avisando que as teñen que derrubar, a
estes da fábrica aínda non lles dixeron
nada. A planta de gas, sen permisos
tamén.

A pulsión xeral da parroquia é de in-
satisfacción?

Aquí hai de todo, hai quen está a
favor e en contra.

E pedistes algunha reunión cos diri-
xentes da factoría?

O director da factoría, Roberto Casas,
foi o que veu é a convencernos e a
tratar de que deixemos pasar a cousa,
enganándonos con que van sacar os
malos cheiros... Non lle podemos crer
nada. Tiveron varias reunións con nós
a través do concello

E que vos manifestou Roberto Casas
nesas xuntanzas?

Que ían desaparecer os cheiros e que
ían deixar de facer vertidos desa ma-
neira ao mar. Que están aquí porque
teñen todos os permisos e todo en
regra. Pero sabemos que no teñen os
permisos para a ampliación e gracias
a nós, o concello paralizoulle as obras.

Canto tempo hai que lle paralizaron
as obras?

Exactamente non estou seguro pero
coido que sobre marzo deste ano, máis
ou menos.

E están cumprindo co que vós dixeron
nas reunións?

Non, para nada. De feito xa lle fixemos
un contencioso administrativo na Xun-
ta, chegamos ata o tribunal supremo e
ganámoslle, pero nos somos traballa-
dores, eles empresarios con cartos,
recorreron esta sentenza e nós non
puidemos acudir por falta de liquidez,
así que volveron darlle a autorización
medioambiental.

Vaia, e o concello que vós di?
Nada, nin esta corporación municipal
nin a anterior.

Nin Javier Bas nin Digna Rivas? A
decepción é grande entón?

Ningún dos dous. A Decepción é tre-
menda.

E que previsión tedes, non se ve
moitas vías de solución?

Non, ningunha. Non temos posibilidade
económica para poder litigar coa em-
presa e a administración non fai nada.

Calquera viaxeiro que pase pola zona de Cabanas notará un cheiro moi desagradable. Esta situación dáse desde hai moitos anos, pero nos últimos
tempos semella que a intensidade do cheiro é maior, e ás veces resulta pouco menos que pestilente. Nós falamos con Venancio, un veciño da zona que
nos comenta que os malos olores proceden dunha factoría alí instalada que se dedica ao procesamento de peixe.

OS CHEIROS DE RANDE

“A ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, TANTO ESTA DE DIGNA RIVAS
COMO A ANTERIOR DE JAVIER BAS NIN FIXERON NIN FAN NADA
PARA REMATAR COS CHEIROS NA NOSA PARROQUIA”

VENANCIO COSTOYA, VECIÑO DE CABANAS
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Por que o de Pauleta?
Cando era pequena, comezaron a cha-
marme Paulita e despois Pauleta, e así
quedou.

Desde cando xogas ao fútbol?
Comecei a xogar aos 6 anos, co meu
irmán en Zamora, vivín alí un tempo.
Nun principio practicaba fútbol sala
no cole, logo nunha escola de fútbol
sala e máis tarde cun equipo de fútbol
7 Feminino. Cando viñemos vivir para
Redondela empecei a xogar no Casa
Paco, despois na escola de fútbol base
do Choco, e cando rematou a miña
etapa mixta marche ao Olivo de Vigo.

Cantos anos estiveches no Olivo?
Catro anos.

Por que decides marchar do equipo
vigués?

Chegoume unha oferta do Braga cunhas
condicións que non tiña no Olivo e
existen poucos equipos de cerca de
Galicia, ou mesmo de España, que
poidan ofrecer esas condicións.  Case
nin mo pensei e marchei a Braga, ade-
mais é unha cidade que estaba moi
preto de Vigo.

Con cantos anos marchaches para
braga?

Tiña 18 anos e estiven alí dúas tempadas.
Era bastante noviña para saír da casa e
mudar de país, pero a cousa foi ben e
agora estou aquí de volta.

Agora no “Benfica” de Lisboa, un
dos mellores equipos europeos do
Fútbol Feminino.

Si. Temos un proxecto que  é moi bo e

ambicioso. Imos xogar os Play OFF
da Champion.

Veste como campioa de Europa?
Non sei (risas…). A verdade e que
todas temos esa ambición e ese soño.
E sen lugar a dúbidas  aquí danse as
condicións para que pasen cousas bo-
nitas.

Os teus inicios no fútbol, foron du-
ros?

Cando cheguei a Redondela con 8 anos
xa era difícil para min mudar de cidade,
cole, amigos,…era complicado, pero
para min, o fútbol foi o que me fixo
facer amizades, a pesar de ser a única
nena no equipo os meus compañeiros
acolléronme moi ben. Sempre hai reti-
cencias  ao principio,  rapaces que
pensan  que unha nena vailles  quitar o
posto pero..

Esas reticencias que mencionas son
algo frecuente?

Si, pero máis entre os pais que
entre os nenos. Para un pai, que
unha nena lle saque o posto ao seu
fillo, ufff. Tamén pasa cos rivais,
ás veces escoitaba cousas feas deles.
Pero despois, cando te van coñe-
cendo, tanto a nenos coma a pais,
o ambiente mudou, foi mo bo e en
Redondela acolléronme moi ben,
tanto no Casa Paco coma no Choco.
Foi unha etapa moi agradable para
min. Penso que nos queda moito
camiño por percorrer, pero tamén
imos moi avanzados, a sociedade
vai aceptando que hai nenas que
xogan ben e poden facerlle fronte
aos nenos perfectamente.

Este ano, a “Copa da Raíña”, de-
parou unha final de Atlético Ma-
drid- Barcelona. O campo estaba
ateigado de xente. Pensaches  al-
gunha vez que isto podería chegar
a acontecer? Ver un campo de fútbol

cheo para contemplar un partido
de fútbol feminino.

A verdade e que non. Cando comezas
a xogar e ves a realidade, o fútbol fe-
minino sempre estivo moi desvalorizado,
xamais pensarías que un partido de
fútbol de mulleres ía conseguir encher
un estadio. Poder ver este acontecemento
é un orgullo. Constatar que temos afec-
ción e tantos seguidores… Antes non
pasaba, non eramos visibles para nin-
guén. Cando nos coñecen danse de
conta de que é fútbol igualmente, con
calidade técnica e iso é o que os afec-
cionados aprecian. Oxalá sigamos cre-
cendo e cada vez haxa máis estadios
cheos.

Sendo muller pódese vivir do fút-
bol?

Eu podo dicir que si, vivo do fútbol.
Tamén é verdade que estou estudando
porque sei que cando deixe de xogar
xa non vou vivir disto, pero agora podo
facer unha vida normal, sen luxos nin
malgastar os cartos coma si poden
facer os futbolistas homes. Si que é
certo que eles gañan cantidades moito
maiores para poder facelo, pero eu
vivo deste deporte perfectamente.

Que estás estudando?
Estou facendo químicas. Conseguín
matricularme na Universidade de Lisboa
para facer este último ano de carreira
xa.

E tes ganas de traballar de química?
A ver, prefiro seguir co fútbol hasta
que poida e logo si, claro.

Como te tratan en Lisboa?
Trátanme ben, estou moi a gusto. Pouco
a pouco fun abríndome camiño, saben
quen son, como traballo de xeito honesto
e dándoo todo. Eles apréciano e trátanme
moi ben.

Apetéceche volver para Redonde-
la?

PAULA DOMÍNGUEZ “PAULETA”

Paula é unha moza de Redondela,
que é a estrela dun dos equipos
máis importantes da península
Ibérica, e non creo que tarde
moito en selo de toda Europa, o
Benfica de Liboa. O equipo
masculino leva toda a vida na
elite do fútbol europeo, pero,
nunha mostra máis da
discriminación que sofre a muller
en todos os ámbitos, o feminino
apenas ten un par de anos de
vida. Comezaron en segunda
división, e xa son case
hexemónicos na máxima
categoría da liga veciña. Ela
amósase moi ilusionada e
identificada coa filosofía do seu
equipo, alén de gozar facendo o
que máis lle gusta: Xogar ao
fútbol.

“É UNHA MÁGOA QUE O CELTA NON QUEIRA
APOSTAR POLO FÚTBOL FEMININO”

entrevista de Marcos Santos
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entrevista

Si, claro. Si é certo que este ano co
parón pola pandemia estiven desde
abril ata xullo na casa, nunca estiven
tantos meses sen estar pegada ao
fútbol e puiden desfrutar máis tempo
en Redondela. Agora xa estamos a
pleno rendemento e comezan as cla-
ses así que estarei bastante tempo
sen poder volver, Lisboa está a 5
horas de viaxe en coche e é máis
complicado vir cando só tes dous
días libres.

Ti es afeccionada do Celta. Por que
é un equipo que nunca apostou
polo fútbol feminino?

A verdade é que non, e decepciona
bastante. Espero que comecen a ver
que o fútbol feminino ten futuro e
muden de idea. Sei que xa levan seis
anos falando de coller ao Olivo e
montar equipo, pero din que non
teñen espazo na Madroa para facelo.
Agardo que non sexa unha escusa e
cando teñan a nova Cidade Deportiva
o fagan. Penso que é o que lle falta
ao Celta e sería moi bo para Vigo ter
un equipo como o Celta apostando
polo fútbol  feminino. Case todos os

equipos de Primeira División e de
Segunda teñen equipo feminino agás
o Celta e un par deles máis. As direc-
tivas non deben de ter prexuízos e
pensar que un equipo feminino só lle
vai traer gastos, os ingresos non van
ser coma os dos equipos masculinos
pero paga a pena ter equipo feminino
e apelar pola igualdade, penso eu.

E que esperas para o futuro, algún
proxecto novo, algunha oferta...?

Risas.... Algo hai, pero xa che dixen
que me gusta este proxecto ambicioso
e é o que e chama a atención, estar
nun equipo que queira crecer e subir
escadas cara Europa. Mentres o Benfica
me queira eu aquí estou moi ben e
moi a gusto.

Virás xogar a Galiza algunha vez?
Se o celta fai equipo feminino pode
ser.

No Deportivo?
Ummm, non sei eu. Non se pode dicir
nunca pero non me chama moito.
Eu vivo o fútbol con moita paixón, e
se vou ter que representar unha camiseta
que non sinto ou non me chama por
dentro, sei que non vou estra contenta.

Non teño nada contra o Depor, pero
non é o meu equipo.

Cantas horas e días adestras co
equipo?

Libramos ao día seguinte de xogar o
partido, logo adestramos catro días
seguidos e o último antes de volver
xogar, ou libramos ou facemos unha
activación. Isto é ximnasio ou ades-
tramento no campo con bolas paradas.
Depende da semana temos un ou dous
días libres e adestramos unhas dúas
horas diarias no campo e dous días a
semana temos ximnasio polas tardes.
Isto compaxinado coa Universidade,
as horas que non estou adestrando
estou na Universidade ou estudando
na casa.

E como o levas?
Lévoo ben, ao final do día rematas
algo cansa pero e o que hai e paga a
pena o esforzo. Foi a vida que escollín
e teño a sorte de vivir do meu deporte
e facer o que me gusta.

Moitas grazas por atendernos Pau-
la.

Gracias a vós por darlle visibilidade
ao fútbol feminino.

Brasería Jose

En Redondela, na estrada de Pazos (Antigo bar Puskas).

Proba as nosas espectaculares carnes e
gózaas nunha contorna privilexiada
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ALEXANDRE BÓVEDA, 3
SOUTOMAIOR

CAFETERÍA PASTELERÍA

O BNG leva ao Parlamento a Casa de Apostas de Redondela
REDONDELA

A deputada, Alexandra Fernández,
mantivo un encontro con representantes
da Coordinadora. Unha propoposición
non de lei para debater no Parlamento,
xunto a varias preguntas ao goberno ga-
lego, iniciativas presentadas.

“Malia que a apertura do local é un
feito de hai meses dende o BNG consi-
deramos que aínda existen algunhas
lagoas sobre a concesión da licenza”,
transmitíulle a deputada nacionalista aos

representantes do colectivo. Considerou
de grande importancia a situación desta
actividade, presentándoa como unha das
primeiras iniciativas como deputada eleita
en xullo.

No encontro coa Coordinadora en
contra da Casa de Apostas, xunto ao vo-
ceiro municipal, Xoán Carlos González,
a deputada do BNG recolleu os aspectos
básicos de diversas propostas a presentar
no Parlamento de Galiza. “O noso prin-
cipal interese reside en ter copia da acta

de medición da distancia
da Casa de Apostas ata os
centros educativos, da di-
rección xeral de Emerxen-
cias e Interior”, sinalou
Alexandra Fernández. 

Recordou que o Regu-
lamento de Casas de Azar
de Galiza, “contempla ta-
xativamente que debe haber
un mínimo de 150 metros
ata os accesos de entrada e
saída de centros educativos,

aspecto que non se está a cumplir pois a
Escola de Música e Conservatorio Víctor
Ureña, atópase a menos desta distancia”.

Entre as iniciativas presentadas por
Alexandra Fernández, consta unha “pro-
posición non de lei”, para debater no
Parlamento Galego, co fin de rexeitar a
apertura da Casa de Apostas. Tamén di-
rixíuse ao goberno galego, para saber se
comparte o establecemento desta activi-
dade de ocio e lecer en Redondela, que
tanta preocupación está a supoñer entre
a veciñanza redondelá. “Dende o Bloque
Nacionalista Galego, compartimos a preo-
cupación da Coordinadora e da veciñanza
en xeral, por tratarse dunha ameaza a

aqueles grupos sociais, que se están a
ver máis afectados pola crise económica,
establecendo como obxectivo prioritario
a mocidade”, valorou a deputada.

No encontro os e as membros da
Coordinadora, expuxeron algúns dos as-
pectos máis salientábeis da Campaña de-
senvolvida entre setembro e marzo pa-
sados. Amosaron a súa decepción polas
máis de 2.000 alegacións rexeitadas polo
Concello.

Pola súa banda Xoán Carlos González,
anunciou a presentación un escrito dirixido
á alcaldía, na que se solicitaba un segue-
mento dos horarios da Casa de Apostas.
“Segundo a información da que dispo-
ñemos, estanse a incumprir os horarios
de apertura durante a madrugada, tal
como se recolle na Orde do 16 de xuño
de 2005. Tamén demandamos que se
faga seguemento no interior do local por
parte da policía, de igual xeito que baixo
mandato da alcaldía, se realizou nos últi-
mos meses noutros establecementos”,
informou o edil nacionalista.
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Obras na praza principal de
fornelos de Montes

‘Solpor en Oitaven , Fornelos de Montes
Foto José Durán

FORNELOS DE MONTES

O Concello de Fornelos de
Montes é un dos máis bonitos
de todo o país galego. Desde
Calvos, a primeira parroquia
deste pobo entrando desde Pazos
de Borbén ata Estacas, a última
antes de chegarmos á Lama,
podemos atopar, en cada cu-
rruncho dos seus camiños e co-
rredoiras, paraxes de enorme
beleza física. Incluso nun pobo
tan pequeno como este, pode-
mos gozar dunha praza principal

esteticamente preciosa, na que
se concentra boa parte da vida
social das veciñas e veciños de
Fornelos. No momento presente,
o Concello de Fornelos, coa
colaboración económica da De-
putación de Pontevedra, está a
realizar unha profunda remo-
delación do espazo físico da
Praza. O alcalde, Emiliano Lage,
manifesta  a súa confianza en
que o resultado final dos traba-
llos, que espera se dea no 2021,
sexa do agrado da veciñanza. 
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baixo miño

TOMIÑO

A Oficina Municipal de In-
formación Xuvenil (OMIX) de
Tomiño, coma membro da rede
EURODESK e no marco da
campaña europea "TIME TO
MOVE", está a traballar este
mes de outubro nunha serie de
actividades presenciais e en liña
conectando a xente de toda a
xeografía europea. Estas acti-
vidades están organizadas por
persoas expertas pertencentes á
rede EURODESK que brindan

orientación sobre distintas acti-
vidades internacionais como vo-
luntariado  presencial ou virtual,
prácticas no extranxeiro, inter-
cambios xuvenís, etc.

Como froito da súa partici-
pación na campaña, a OMIX
realizou un vídeo con mocidade
que, nalgún momento, estivo
en contacto coa oficina por mor
da participación nalgún dos pro-
gramas europeos de mobilidade,
onde contan a súas experiencias
no proxecto. Nel participan ra-

paces e rapazas daquí, doutras
partes do Estado como Ceuta
ou Gran Canaria e tamén de
países como Portugal, Estonia,
Rumanía ou Alemaña.

Ademais, a OMIX puxo
en marcha un concurso na rede
social Instagram no que cal-
quera mozo ou moza pode
compartir unha foto de si mes-
mo/a nalgún lugar de Europa.
Entre todas as persoas que en-
víen unha foto sortearase un
lote de regalos.

A mocidade europea, conectada a través da
campaña “Time To Move”

TOMIÑO.

O AECT Rio Minho presen-
tou hoxe o proxecto piloto para
que as Eurocidades do Miño
dispoñan dun servizo de préstamo
de bicicletas eléctricas que per-
mita á cidadanía cruzar libre-
mente a un lado e outro da fron-
teira. Segundo explicou o depu-
tado de Cooperación Transfron-
teiriza Uxío Benítez, trátase dun-
ha iniciativa de ‘bike sharing’
pioneira na fronteira ibérica para
potenciar a mobilidade suave,

ou o que é o mesmo, o uso al-
ternativo aos vehículos a motor. 

Segundo explicou Benítez,
este sistema de xestión compar-
tida para bicicletas eléctricas
centrarase nos seis núcleos ur-
banos de elevada mobilidade
que son as tres eurocidades do
Miño, e estará ligado á rede
transfronteiriza de rutas, sendas
e ecopistas do río Miño trans-
fronteirizo. A iniciativa enmárcase
dentro do Plan de Mobilidade
Sustentable Transfronteiriza.

En marcha un proxecto piloto de
bicis transfronteirizas

MERCADO
TOMIÑO
VERMUT
ARTESANOS
HAMBURGUESAS
BOCATAS.
EL BAR DEL
MERCADO 

RESTAURANTE

O MIÑOTEIRO
ABRIMOS DE 6,00 A 24,00.
PROBA OS NOSOS ALMORZOS

VILAR DE MATOS, 14
TOMIÑO
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TOMIÑO.

A experiencia do confina-
mento derivada da situación
pandémica actual serviu para
evidenciar as múltiples carencias
e dificultades existentes en moi-
tos fogares para acceder á edu-
cación pola vía telemática, acen-
tuando as desigualdades sociais
entre o alumnado. 

Ante esta situación, o Ser-
vizo de Axuda no Fogar (SEAF)
decidiu impulsar un programa
de formación en habilidades
informáticas básicas que irá
destinado ás familias, co ob-
xectivo de garantir unhas apti-

tudes axeitadas para o apoio
educativo dos nenos, nenas e
adolescentes no fogar. 

O programa estará orientado
a formar ás familias no manexo
axeitado dos recursos informá-
ticos necesarios para apoiar aos
máis novos e novas no ensino
a distancia. Entre os contidos
da formación atópase a instru-
ción no manexo de entornos
virtuais de aprendizaxe (Aulas
Virtuais, Abalar, E-Dixgal...),
o uso do correo electrónico, a
organización e xestión de do-
cumentos ou a creación e o
emprego da Ch@ve365 e o

DNI electrónico para tramitar
solicitudes de bolsas e outras
xestións.

A formación levarase a cabo
na Aula CemiT, situada no cam-
po da feira, e impartirase de
forma personalizada a calquera
persoa que poida estar interesada
nalgún dos contidos ofrecidos.
Os centros de ensino tamén po-
derán derivar a este servizo a
todas aquelas familias nas que
se detecte a existencia de atran-
cos no seguimento das activi-
dades. As solicitudes poderán
facerse de xeito presencial na
propia aula CemiT ou chamando

ao 986 62 33 04. Os horarios de
atención da aula son de luns a
venres de 9:15 a 13:45 en horario

de mañá e de martes a venres
de 18:30 a 20:30 en horario de
tarde. 

Tomiño formará en informática ás familias para
mellorar o apoio educativo dos máis cativos

TOMIÑO.

A Unidade de Atención Tem-
perá (UAT) da comarca do Baixo
Miño comezará a funcionar nas
vindeiras semanas. Creada re-
centemente pola Mancomuni-
dade Intermunicipal do Baixo
Miño, está constituída polos con-
cellos de A Guarda, O Rosal,
Tomiño e Tui, co obxectivo de
que as familias que teñan me-
nores con dificultades de apren-
dizaxe, poidan ser tratadas na
propia comarca, sen ter que tras-
ladarse até Vigo.

O equipo de profesionais xa
está contratado e comezará a
atender nas vindeiras semanas
no edificio de Benestar Social
do Concello de Tomiño. A pre-
sentación do proxecto ante as
traballadoras e traballadores so-
ciais dos catro municipios, tivo
lugar onte no Concello de To-
miño, co fin de informar sobre
os servizos que prestarán, e pedir
a colaboración dos equipos téc-
nicos na difusión da nova uni-
dade, ante persoal sanitario, co-
lexios, escolas infantís, etc.

Segundo expuxo a coordi-
nadora e psicóloga da UAT, An-
drea Álvarez, trátase dun pro-
xecto destinado a familias con
fillos ou fillas de entre 0 e 6
anos que precisen o establece-
mento de pautas e estratexias
que promovan a súa normaliza-
ción, a través de intervencións
planificadas por un equipo in-
terdisciplinar.

Aos nenos ou nenas que che-
guen á unidade derivados polos

pediatras, faráselles unha valo-
ración xeral ou ben nas áreas
que precisen (fisioterapia, logo-
pedia ou psicoloxía), elaborando
logo un Proxecto de Atención
Especializada (PAI), que se coor-
dinará co Servizo de Atención
Primaria, os centros educativos
e as familias.

Potenciar a autonomía e o
desenvolvemento psicomotriz,
tratar dificultades da linguaxe
ou problemas de comunicación

(por trastornos como o TEA,
falta de audición, etc.), “a través
dunha terapia lúdica, activa e
motivadora”, son só algúns dos
obxectivos que ten o novo equipo
de profesionais, do que tamén
forman parte Sonia García (lo-
gopeda) e Paula Hernando (fi-
sioterapeuta). Outro dos campos
no que se traballará será no da
redución da conflitividade fa-
miliar, social, escolar, facendo
un seguimento dun xeito coor-

dinado.
A implantación desta Uni-

dade de Atención Temperá na
comarca supón un avance na
coordinación entre todos os ser-
vizos e recursos de atención á
infancia, tendo en conta as ne-
cesidades das familias e favore-
cendo a igualdade de oportuni-
dades e a participación social
xa que debido a ubicación xeo-
gráfica, os recursos dos que se
dispón xeralmente quedan moi
lonxe da área.

O Baixo Miño, que conta
cunha poboación total de 48.175
habitantes e 2.035 menores de
6 anos. Dentro da franxa de
idade dos 0 aos 6 anos, segundo
os datos facilitados, aproxima-
damente un 10% dos menores
desta franxa de idade padecen
dalgunha patoloxía do tipo
T.E.A., problemas de dicción,
foniatría ou TDHA.

Para máis información, pó-
dese chamar ao teléfono 886
156172 ou enviar un correo elec-
trónico a atenciontemprana-
mibm@cogami.gal

A Unidade de Atención Temperá do Baixo Miño funcionará en breve

O TEU
XORNAL

EN GALEGO
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O Concello de Tomiño e a
Deputación de Pontevedra inician
unha nova fase no sistema de
entregas de composteiros indi-
viduais encadrados dentro do
plan Revitaliza, que pretende
establecer un novo modelo de
xestión dos residuos orgánicos
a través da compostaxe dos mes-
mos. O sistema de entrega, que
ata agora se realizou a través de
reunións periódicas cos veciños,
pasará a ser levado a cabo por
técnicos da Deputación de Pon-
tevedra que visitarán as vivendas
de todas as parroquias a partir
da vindeira semana. Esta entrega
realizarase porta a porta a todos
os veciños e veciñas que conten
cunha vivenda con terreo dis-
poñible para poder reciclar no
seu propio domicilio os restos
xerados e que aínda non conten
co composteiro.

O obxectivo deste novo sis-
tema, alén de para extremar as
precaucións e o cumprimento

de medidas de protección fronte
á COVID-19, é o de dar un pulo
ao proxecto coa intención de ter
repartidos uns 1.500 compos-
teiros antes de finalizar o ano.
Ata o de agora, a través das
reunións realizadas entre o 18
de agosto e o 14 de outubro, fo-
ron repartidos un total de 326
composteiros individuais entre
os veciños. Estes, previa chamada

dos técnicos, tamén serán visi-
tados para ser asesorados no seu
funcionamento e resolver dúbi-
das.

A entrega do composteiro e
os seu complementos (aireador
e termómetro) producirase previa
a sinatura dun compromiso de
que vai ser empregado para a
compostaxe dos residuos orgá-
nicos na súa vivenda. Do mesmo

xeito, co fin de que toda a veci-
ñanza saiba como realizar o pro-
ceso, desenvolveranse campañas
formativas e informativas en
cada parroquia, explicando tamén
os beneficios ambientais, eco-
nómicos e sociais que ofrece
este modelo de xestión de resi-
duos.

Os veciños que non se atopen
no seu domicilio no momento
da visita dos técnicos recibirán
na súa caixa do correo un aviso
de que esta se produciu, acom-
pañado dun teléfono de contacto
co fin de que poidan comunicar
cando van estar presentes para
formalizar a entrega.

Alén da entrega dos com-
posteiros individuais, nos vin-
deiros días terá lugar tamén a
instalación de 4 centros de com-
postaxe comunitario (CCC) no
núcleo urbanos de Seixo, loca-
lizados no aparcadoiro da rúa
Daniel Calzado, na rúa da Guar-
da e na rúa Tui, que darán ser-
vizo a 310 habitantes así como
outro nas inmediacións do CEP
Pedro Caselles, que atenderá ó
comedor escolar. Pola súa ban-
da, os técnicos xa están plani-
ficando como será a apertura
destes CCC, con sendas visitas
á veciñanza dos edificios usua-
rios de cada un.

Técnicos da Deputación de Pontevedra
visitarán as parroquias de Tomiño para
a entrega ou visita de composteiros

TOMIÑO.

O Concello de Tomiño
porá en marcha un estudo de
campo co que detectar os
factores que permitan achegar
novos clientes ao seu mercado
municipal, o único que conta
actualmente co selo de ex-
celencia concedido pola Xun-
ta de Galicia. A realización
do estudo comezará mañá 20
de outubro e consistirá na
realización de enquisas a pé
de rúa entre a veciñanza de
Tomiño.

Malia que o período de
confinamento conseguiu
atraer novos clientes ao mer-
cado, moitos destes non con-
tinuaron optando por este es-
pazo para realizar as súas
compras unha vez finalizado
o estado de alarma. Ante esta
situación, desde a xerencia
do Mercado de Tomiño de-
cidiu, logo de contactar e vi-
sitar de maneira periódica
aos praceiros, realizar un es-

tudo que permita coñecer os
motivos da non continuidade
nos hábitos de compra por
parte de moitos clientes, ade-
mais de indagar na oportu-
nidade de atraer novos con-
sumidores.

Espérase que o estudo sirva
dea as claves que permitan
orientar a formación e o ase-
soramento dos praceiros, así
como para explorar a posibi-
lidade de ofrecer novos servizos
que permitan a compra a aque-
les clientes que non poden
comprar no mercado por unha
incompatibilidade de horarios
ou outros motivos.

O estudo será realizado
pola empresa Coto Consulting
S.L. e será financiado nun
50% a través da subvención
concedida pola Consellería
de Economía, Emprego e In-
dustria para o proxecto “Im-
pulso Mercados Excelentes”,
aportando o Concello de To-
miño o outro 50%.

Iniciase un estudo para atraer
novos clientes ao Mercado

O ROSAL

O Rosal reanuda a súa axen-
da cultural de outono tomando
todas as medidas de prevención
establecidas polo comité clínico
de Sanidade da Xunta de Galicia
ante a situación epidemiolóxica.
A configuración da propia axen-
da permite que o Concello siga
apostando pola cultura dun xeito
seguro, limitando aforos, reali-
zando actividades para grupos
reducidos e levando a cabo
todos os protocolos de seguri-
dade establecidos.

Deste xeito, a actividade
cultural botará a andar de novo
este venres 23 cun espectáculo
dirixido a público infantil que
terá un aforo limitado a 50 per-
soas. Unha cita musical de for-
mato individual na que Magín
Blanco procurará descubrir ‘O
que levas na maleta’ interpre-
tando temas propios dun xeito
moi próximo ao público e bus-
cando a participación de nenos
e nenas na interpretación das

cancións e na resolución de
distintas cuestións que plante-
xará. Será ás 17.30 horas no
salón de exposicións do Con-
cello. 

Este mesmo venres 23 pola
tarde arrancarán as I Xornadas
do Patrimonio. Ás 19.30 horas
no Centro Social Polivalente o
arqueólogo Benito Vilas ofrecerá
un interesante percorrido pola
‘Arqueoastronomía en Galicia,
dende a prehistoria aos nosos
días’. Por mor da situación sa-
nitaria cancélase a saída para
observar as estrelas prevista
tras o remate da. Esta actividade
está dirixida a público adulto e
realizarase para grupos reduci-
dos, polo que é necesaria ins-
crición previa a través da web
do Concello. 

Tamén continúa aberta no
salón de exposicións a mostra
fotográfica ‘Auga. O sangue
da terra’, unha fascinante co-
lección de imaxes que traslada
ao público a distintos puntos

do planeta na procura do ben
máis prezado: a auga. Manuel
Valcárcel é o autor deste coidado
proxecto co que se pretende
poñer o foco de atención nun
factor vital para o funciona-
mento do mundo e que moitas
veces pasa desapercibido en
Occidente. A mostra, para todos
os públicos, estará aberta ata o
vindeiro 31 de outubro martes
e xoves de 18.00 a 20.00 h e
venres e sábado de 11.00 a
13.00 horas.

Dende o Concello lémbrase
que é o momento de ser máis
responsables que nunca para
tratar de evitar novos contaxios
e axudar a que a situación epi-
demiolóxica evolucione de xeito
favorable. Por este motivo non
se debe acudir ás citas culturais
en grupos de máis de 5 persoas,
deben manterse as distancias
de seguridade, empregar más-
cara e levar a cabo calquera
outra medida de prevención,
como a desinfección. 

O Rosal reanuda a súa programación 
cultural de Outono
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TOMIÑO.

Manuel Torres e Xurxo Gon-
zález, dous membros do xurado
do programa “Vilas en flor”, or-
ganizado pola Fundación Juana
de Vega, a Asociacion de Vive-
ristas do Noroeste (Asvinor) e a
Asociación Galega de Empresas
de Xardinería (Agaexar), visi-
taron novamente Tomiño (onte
pola tarde), co fin de coñecer os
espazos verdes de valor ambiental
e paisaxístico recentemente re-
cuperados, coma por exemplo,
as novas zonas peonís arredor
da Praza do Seixo, e varias me-
lloras de axardinamento en di-
ferentes espazos do municipio.

Acompañados polos conce-
lleiros de Obras, Alexandre Pérez,
e de Medio Ambiente, Ana Belén
Casaleiro, e do técnico da Euro-
cidade (Xabier Macías), os mem-
bros do xurado visitaron, en pri-
meiro lugar, as obras de recupe-
ración do espazo urbano para a
cidadanía, levadas a cabo nas
rúas A Guarda, República Ar-
xentina, Colón, etc. pechadas ao
tráfico dende hai uns meses. As
melloras verdes das contornas
de equipamentos coma o Centro
de Día, o Auditorio de Goián,
Unión del Porvenir (Piñeiro),
etc., foron outros lugares visita-
dos.

Asemade, amosóuselles di-
ferentes espazos verdes e pro-
xectos medio ambientais do mu-
nicipio, comezando pola trans-
formación do núcleo urbano do
Seixo, axardinamento de rotondas
e outras superficies; dando conta
tamén da importancia estratéxica
do sector agrícola e viveirista
na economía da vila.

Previamente ao percorrido,
celebrouse unha reunión no
Concello, na que se intercam-
biaron datos sobre as interven-
cións realizadas no 2020, cun
incremento de máis do 50%
de zonas verdes, con respecto
ao 2019 (pasándose de 26.246
m2 a 40.967 m2), e unha plan-
tación de máis de 300 árbores
novas, cun investimento de
máis de 45.000 euros.

Os visitantes repasaron os
criterios que aplica o xurado á
hora de valorar as actuacións
dos concellos; entre eles, a crea-
ción e mantemento de zonas
verdes, número de persoas adi-
cadas a esta labor; promoción
destas zonas a través das páxinas
web municipais; sistemas de re-
collida de augas pluviais e rego;
medidas de aforro enerxético e
uso de biomasa e outras enerxías
renovables; fomento da com-
postaxe e recollida selectiva de
lixo, etc.

“Vilas en Flor” é unha ini-
ciativa que procura a mellora
ambiental, social e económica
dos concellos galegos de menos
de 50.000 habitantes, que chega
este ano á súa terceira edición.
O programa anual, xurdido en
2018, ten o apoio da Xunta de
Galicia, pretende por en valor a
mellora e potenciación dos es-
pazos verdes urbanos, a xestión
sostible dos mesmos e a con-
cienciación cidadá no coidado
do medio ambiente.

Tomiño foi distinguida coma
‘Vila en Flor 2019’, con dúas
Flores de Honra, “polo seu tra-
ballo na mellora do espazo verde
urbano”.

O xurado do programa “Vilas en
flor” visita Tomiño para coñecer
os avances en temas

OIA

Trátase dunha iniciativa de
Finca Moreiras organizada polo
Concello de Oia e cofinanciada
pola Xunta de Galicia, dentro
do programa O teu Xacobeo
da Consellería de Turismo.

Proximamenre dará comezo
esta innovadora proposta, que
combina a posta en valor do
Camiño e o cabalo autóctono
coa creación de oportunidades
de lecer para persoas con di-
versidade funcional. Entre o
luns e venres, varios grupos de
mozos e mozas usuarias das
asociacións Avelaíña, Anela,
Aceesca, Juan María e San Xe-
rome percorrerán diferentes tra-
mos da ruta xacobea entre Oia
e Santiago, sempre acompañadas
polos cabalos de pura raza galega
de Finca Moreiras.

Segundo explicou este xoves
o responsable do proxecto -e
tamén responsable de Finca
Moreiras-, Adrián Martíns, trá-
tase dunha iniciativa que “pon
en valor moitos recursos” ao
tempo que axuda a dar visibili-
dade e oportunidades “aos que
normalmente non as teñen”.

Martíns explicou que a raza
de cabalo autóctono caracterízase
por ter un temperamento moi
tranquilo que o fai axeitado para
o desenvolvemento da hipote-
rapia. De feito, a actividade
busca aproveitar esta “capaci-
dade terapéutica” para “poder
axudar ás persoas que normal-
mente non teñen tantas oportu-

nidades” e facilitarlles a posi-
bilidade de vivir a experiencia
do Camiño contando co acom-
pañamento destes animais.

Compoñente social
O proxecto foi presentado

na mañá deste xoves en Oia,
nun acto no que participaron
representantes da organización,
as asociacións implicadas e a
empresa patrocinadora Civis
Global. A alcaldesa, Cristina
Correa, destacou que se trata
dunha iniciativa “moi ilusio-
nante” posto que é “capaz de
unificar a posta en valor do pa-
trimonio local e a cultura” cunha
compoñente social que permitirá
que os grupos de persoas usua-
rias “gocen da natureza, dos
animais e do Camiño”.

A rexedora local tamén lem-
brou o contexto actual derivado
da pandemia da covid-19 e in-
dicou que a ruta desenvolverase
adaptándose ás restricións e
aplicando as medidas necesarias
para garantir a seguridade das
persoas participantes.

En nome das asociacións
participantes, o xerente de
San Xerome, Feliciano Val-
cárcel, destacou que esta pro-
posta “é moito máis que facer
o Camiño de Santiago”. “Ve-
mos unha oportunidade de
respecto polo contorno e polos
nosos animais. E para nós ta-
mén é unha oportunidade para
pasalo ben e participar nunha
actividade moi motivadora”,
asegurou.

O percorrido en 5 etapas
que se vai desenvolver ao longo
da próxima semana é unha das
actividades incluídas no proxecto
‘Do Mosteiro a Santiago’, que
ten entre os seus obxectivos
poñer en valor a historia do
concello de Oia en torno ao ca-
balo de pura raza galega.

Dentro desta iniciativa tamén
se inclúe a edición dun pequeno
vídeo que documente a saída,
distintos tramos do Camiño e a
chegada a Compostela, así como
as experiencias vividas polas
persoas participantes.

O Concello de Oia pon en marcha o
proxecto ‘Do Mosteiro a Santiago’
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O ROSAL

O Rosal acaba de inaugurar
o novo acceso ao aparcamento
Xulio Sesto tras as obras de re-
modelación, acondicionamento
e urbanización acometidas nos
últimos meses. Durante este
tempo o Concello, a través da
empresa adxudicataria, levou a
cabo traballos de pavimentación
da entrada para crear un acceso
rodado e outro peonil, executou
a canalización de augas pluviais
e dotou das condicións eléctricas
necesarias para dispoñer de ilu-
minación na zona. 

O obxectivo destas actuacións
era corrixir as deficiencias téc-
nicas do proxecto inicial e paliar
a problemática derivada do acon-
dicionamento do aparcamento

para que poida empregarse de
forma normalizada, xa que ata
o de agora non cumpría os re-
quisitos mínimos necesarios para
o seu uso sen prexuízo para a
veciñanza residente nas inme-
diacións do acceso ao aparca-
mento, situado no núcleo urbano
da vila.

A apertura do aparcamento
Xulio Sesto permite dotar á
Praza do Calvario e as súas in-
mediacións dun maior espazo
para o estacionamento de vehí-
culos. 

O proxecto, elaborado pola
área de Urbanismo do Concello
do Rosal, contou cun orzamento
de máis de 34.000 euros finan-
ciados a cargo do Plan Concellos
da Deputación de Pontevedra.

Remodelación do acceso ao
aparcamento Xulio Sesto

O ROSAL

O Concello acaba de poñer
en marcha o Consello Municipal
de Desenvolvemento Local,
unha ferramenta pioneira que
servirá para facer unha diagnose
da situación actual do municipio
e traballar nunha estratexia in-
tegral de crecemento do Rosal
con accións a realizar a curto,
medio e longo prazo. Trátase
dun primeiro paso para fomentar
a participación veciñal, impres-
cindible para manter unha re-
lación acaída coa realidade so-
cial do municipio, creando unha
ferramenta cun marcado carácter
consultivo que servirá para ana-

lizar e reflexionar sobre os di-
ferentes aspectos de cada ámbito
de actuación.

O Consello está formado
por unha vintena de persoas de
todas as idades con experiencia
en diferentes ámbitos de actua-
ción e vinculadas ao sector pri-
mario e servizos, á cultura, aos
coidados, á eido deportivo, aos
seguros, á hostalaría... pero cun
eixo en común, o de “apostar
agora e sempre polo desenvol-
vemento do Rosal e a súa co-
marca e crer na posibilidade
dun maior desenvolvemento fu-
turo do concello”, explica a al-
caldesa, Ánxela Fernández Ca-

llís.  A iniciativa conta coa co-
laboración de dous recoñecidos
economistas: Xabier Pérez Da-
vila, profesor moi vencellado
ao Rosal, e Xavier Martínez
Cobas, profesor universitario
vinculado ao ámbito da diagnose
e a estratexia económica. Neste
primeiro encontro, achegaron
aos axentes sociais  algúns datos
xerais comparativos entre os
concellos da comarca (O Rosal,
Tomiño, A Guarda e Oia) para
ver o punto de partida no que
se atopa o municipio rosaleiro
e, a partir de aí, traballar nas
diferentes liñas de debate crea-
das.  

O Rosal pon en marcha o Consello
Municipal de Desenvolvemento Local

TUI

Tui entrou en alerta vermella
por COVID 19 segundo o mapa
da Xunta. Ante esta situación o
Concello de Tui acordou o e
peche das instalacións munici-
pais de carácter deportivo e
cultural, coa salvidade da Bi-
blioteca e do Teatro, e dos pa-
villóns onde se celebren com-
peticións federadas e actividades
escolares. Mantéñense abertos
os parques infantís, ao ser es-
pazos ao aire libre que se de-
sinfectan periodicamente, e
mañá terá lugar o mercado se-
manal coas medidas de seguri-
dade establecidas dende que
retomou a actividade. 

Amais dende o Concello, tal

e coma acordaban onte á tarde
na Xunta de Voceiros, recomen-
dan aos centros culturais priva-
dos, xestionados por asociacións,
a suspensión de calquera tipo
de actividade nos mesmos. 

O alcalde de Tui, Enrique
Cabaleiro, indica que “cómpre
ser extremadamente cautos” xa
máis aló do número concreto
de casos positivos que hai neste
momento, un total de 32, hai un
número de veciños e veciñas de
Tui en corentena.   Explicaba
que a adopción destas medidas
ten por obxectivo “restrinxir a
mobilidade nos ámbitos de ca-
rácter público” agardando que
“estas medidas axuden a paliar
a gravidade da situación, porque

é unha situación complicada que
nos preocupa, e á que chegamos
polo inicio de dous brotes nunha
parroquia que foron desencade-
nando a situación na que nos
atopamos agora”. 

Dende o Concello de Tui
lémbrase amais as novas medidas
impostas pola Xunta que entrarán
en vigor esta medianoite coa li-
mitación de reunións tanto pú-
blicas coma privadas a 5 persoas.
A isto súmase tamén a limitación
ao 50% dos aforos en estable-
cementos de restauración, e a
prohibición de consumo en barra. 

Por último o alcalde de Tui
reitera o chamamento á prudencia
e responsabilidade de todos e
cada un de nós.

Pechadas instalacións municipais en Tui
por mor da alerta vermella por COVID 19

TUI

O Concello de Tui ven de
rematar as obras de mellora nas
canles do refuxio municipal de
cans situado en Guillarei. Os
traballos consistiron no cambio
da estrutura e do tellado nas
doce canles máis antigas do re-
fuxio.  En concreto foron retira-
das as vellas e corroídas estru-
turas metálicas e o tellado de
uralita. Colocáronse novas es-
truturas e  chapa de panel sánd-
wich. Coa execución desta obra
mellórase a seguridade tanto

para os voluntarios que realizan
alí os seus labores, coma para
os cans que alí viven.  Ao tempo

logrouse un mellor illamento
térmico o que redunda no be-
nestar dos animais.

Tui vén de rematar as obras de mellora nas
canles do refuxio municipal de cans

A GUARDA

A Concellería de vías obras
realiza intervencións en varios
espazos verdes da vila. Por un
lado, levarase a cabo a tala dunha
das palmeiras da Alameda por
tratarse dun exemplar que, dado

o seu mal estado, supón un risco
para a cidadanía.

Por outra banda, revisaranse
tamén as especies vexetais do
Castelo de Santa Cruz para retirar
aquelas polas que poidan supoñer
un perigo.

Tala dunha palmeira na Alameda e
retirada de ramas no Castelo de
Santa Cruz
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"ESPECIALIDADE EN PULPO,
PEIXES E CARNES"

A GUARDA

O deputado do BNG  Manuel Lou-
renzo presentou no parlamento galego
unha  iniciativa para instar á Xunta
de Galiza a restitución do persoal sa-
nitario do centro de saúde e que cubra
as baixas de xeito inmediato para ga-
rantir unha atención sanitaria de cali-
dade.

O deputado nacionalista argumenta
que “hai meses que a sociedade guar-
desa está a padecer a falta de persoal
sanitario. Esta situación que nunca
pode ser aceptábel, neste momento
que vivimos, coa pandemia do coro-
navirus, transformase nunha auténtica
irresponsabilidade por parte das au-
toridades da Xunta de Galiza”.

Manuel Lourenzo sinalou tamén “

a redución a metade dos facultativos
no centro de saúde está xerando unha
sobrecarga de traballo aos profesionais
que provoca unha atención aos pa-
cientes deficitaria con moitos días de
espera para poder ter unha consulta”.

O portavoz municipal Anxo Baz
pola súa parte manifestou “ a situación
está sendo insostíbel, os doentes vense
na obriga de esperar días para   ter
unha consulta que en moitos casos
non é nin presencial.  Ou esto ten
unha solución inmediata ou desde o
BNG ademais de levar adiante ini-
ciativas coma a que acabamos de
presentar  no parlamento galego cha-
maremos á sociedade guardesa a ma-
nifestarse para poñer fin a esta ver-
goña”

O BNG leva ao Parlamento galego
a situación da sanidade na Guarda

"MEnÚ DO DíA, EVEnTOS E 
REUniÓnS DE EMPRESA"
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TUI

O Concello de Tui e a Fundación
Cibervoluntarios ofertan formación
gratuíta on line para persoas maiores
de 55 anos. Fanno ao través do pro-
grama de formación no uso das novas
tecnoloxías Expertclick. Busca ofrecer
a este colectivo capacitación en habi-
lidades dixitais para que navegue con
seguridade e confianza en internet. Ao
tempo esta formación permitirá realizar
operacións cotiás, especialmente as
relacionadas coa sanidade, a adminis-
tración ou a banca on line. 

Así en concreto abordará o uso de
App para estar conectados a través de
videochamadas e whatsapp, app de
xestión de saúde e banca on line, e
outras de entretemento e lecer coma
redes sociais. 

A formación realizarase ao longo
de tres días, o 2, 3 e 5 de novembro,
ás 10 h durante hora e media cada
xornada. 

Para participar é preciso ter orde-
nador e conexión a internet, pero para
aquelas persoas que non conten este
material o concello habilitará, no Centro
Municipal de Formación en Guillarei,
un aula con 7 ordenadores que se cu-
brirán por orde de solicitude. 

Para impartir o curso é preciso ter
un grupo mínimo de 12 persoas e má-

ximo de 15. No caso de non cubrir as
prazas poderán ser modificadas as
datas nas que se vai impartir. 

As persoas maiores de 55 anos in-
teresas en participar nesta formación
de Expertclick deben enviar un correo
electrónico a cfo@tui.gal, indicando
o seu nome e apelidos, teléfono de
contacto na mensaxe “Inscrición curso
expertclick”. Este enderezo de correo
será empregado para as comunicacións
relacionadas co curso. 

Programa de formación Expertclick
para maiores de 55

nA CULTURAL DE
SAnTA MARíA DE OiA.
A RiñA, 23

AVDA. 
DA
CONCORDIA,
67.
TUI

“GOZA DA MELLOR COMIDA PARA
AS TÚAS FESTAS DE NADAL”
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NIGRÁN.

O Concello de Nigrán aposta por
preservar as traídas de augas veciñais
privadas investindo naquelas que desexan
manter de cara ao futuro este servizo bá-
sico para as parroquias de Camos e
Chandebrito. 

Así, considerando que as novas re-
gulacións sanitarias ou fin de concesións
obrigan á maioría das comunidades da
localidade a emprender obras nas súas
instalacións e tramitar documentación,
o Concello iniciou xa a súa colaboración
coas traídas de A Rotea e Piñeiros (Ca-
mos) e Lapela (Chandebrito), as tres
primeiras en manifestar nas súas res-
pectivas asembleas o seu interese en
manter o subministro de cara ao futuro
e en recibir para elo a axuda do Concello.
"As traídas de Camos e Chandebrito
dan servizo ancestralmente a moitos
fogares aos que aínda non chega o abas-
tecemento público, polo que conside-
ramos que é deber do Concello com-
pensalas garantindo a continuidade e
seguridade sanitaria deste servizo que
alcanza a máis de 200 familias", explica
o alcalde, Juan González, quen hai
meses mantivo un encontro con repre-
sentantes das 7 comunidades de augas
existentes na localidade (3 delas en
Chandebrito e 4 en Camos) para preci-
samente ofrecer esta colaboración. 

Aposta por preservar
as comunidades de
augas veciñais 

GONDOMAR

O rexedor agradeceu o amplo res-
paldo desta nova iniciativa posta en
marcha polo departamento de Co-
mercio buscando “unha vez maís a
promocioń e dinamizacioń do sector
hostaleiro e de restauracioń, asi ́como
a revalorizacioń da oferta gastronoḿica
de Gondomar que moita e saborosa”.

Durante a presentacioń puideŕonse
conẽcer xa as tostas que concursarań
e que se poderań degustar por un
prezo de 3 euros entre os diás 17 de
outubro e 29 de novembro. Serań os
clientes quenes co seu voto conveŕtanse
en xurado “popular” que determine
as tres ganãdoras, depositando a suá
valoracioń en urnas habilitadas para
a ocasioń nos locais.

Unha tarefa nada faćil compro-
bando as elaboraciońs presentadas
nas que ademais do sabor habera ́que
puntuar a suá presentacioń. Os pro-
dutos elixidos son variados cunha ca-
racteriśtica comuń: propios da eṕoca
do ano na que estamos, converteńdose
asi,́ as castanãs, cogomelos, noces ou
figos nalguńs dos elementos presentes
nelas.

Asi ́se podera ́comprobar como li-
gan o pure ́de castanãs, co lacoń e o
pemento; a crema de castanãs con
chocolate quente; os cogomelos sal-

teados con chalota e allo, enriquecido
con crema de leite e xamoń de cro-
cante; ou, unha tosta de vinõ de
Menciá, figos, queixo parmesano e
foie de pato, entre outras moitas (ache-
gamos relacioń de tostas que concur-
san).

Os tres primeiros clasificados con-
tarań cun diploma acreditativo e ou
maís votado recibira ́unha Chaquetilla
de Chef oficial serigrafiada co lema
“I Concurso de tostas de Outono de
Gondomar” e encabezara ́o cartel de
promocioń da seguinte edicioń.

Tameń recompensarase a partici-
pacioń cidada ́ e entre as papeletas
depositadas polos consumidores sor-
tearanse tres vales en metaĺico, por
valor de 200, 100 e 50 euros, respec-
tivamente, en concepto de cea, comida
e almorzo a consumir nos tres esta-
blecementos que accedan aś mellores
puntuaciońs.

I Concurso de Tostas de Outono de
Gondomar

CIGUÑEIRAS 26 - TUI - GUILLAREI 

BAR 
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T¡  e eu falamos pouco tempo despois
da túa investidura como alcalde. Nesa
conversa manifestaches unha enorme
ilusión pola responsabilidade que aca-
babas de asumir. Agora, un ano e
poucos meses despois e unha pandemia
mundial engadida,  como estás?

Sigo tan ilusionado ou máis  que ao
principio. A situación é tan complicada
que esixe de todas as persoas que temos
responsabilidades políticas un esforzo
superlativo, enormes doses de compro-
miso,  ilusión e responsabilidade para
garantir o benestar da veciñanza.

Algún alcalde e alcaldesa cos que teño
falado ultimamente amosáronme unha

grande preocupación polo aumento
significativo de persoas que precisan
axuda dos servizos sociais para atender
as súas necesidades máis básicas, in-
cluso para poder comer. Como está a
situación en Baiona?

Douche datos do mes de xuño porque a
época estival, dadas as características
do noso concello, non ofrece unha diag-
nose realista da situación. Na actualidade
estamos pendentes de coñecer como
están as cousas a 15 de novembro, pero
ata o mes de xuño tiñamos un aumento
da emerxencia social moi preocupante,
en concreto un 400% por riba do ano
pasado.

Ufff, si que é preocupante
Para min a atención social ás persoas
máis vulnerables do noso concello pasa
a ser obxectivo prioritario por encima
de calquera outro. Se temos que retrasar
algún proxecto retrasarémolo, pero que
todo o mundo teña moi claro que este
alcalde e este goberno van facer todo o
que estea nas súas mans para que non
haxa ningún veciño de Baiona que quede
atrás.

Para poder derivar partidas adicionais
cómpre ter unha situación económica
saneada. Como estades vós?

O concello ten remanente de tesourería
para tratar coa necesaria sensibilidade
este problema. Esta semana procuraremos
ter rematados os orzamentos 20-21 para
telos aprobados inicialmente en novembro
e de maneira definitiva en decembro. E
eses presupostos  van ter un moi impor-
tante carácter social.

Os orzamentos estádelos preparando
de maneira consensuada cos teus dous
socios de goberno?

Por suposto. Somos un goberno tripartito
e temos que actuar en consecuencia.
Quero dicir que a prioridade social que
ten o grupo do partido socialista é com-
partida polos dous grupos que nos acom-
pañan no goberno,  polo que non preveo
que existan problemas ao respecto.

Estás satisfeito do nivel de cohesión
cos teus dous socios?

Si, estou. Temos as nosas diferencias
claro, pero como tamén as podo ter con
calquera compañeiro da agrupación so-
cialista. Eu creo que o consenso e o diá-
logo son fundamentais para a convivencia
nas sociedades democráticas. Incluso
coas maiorías absolutas así debera ser.

E en relación a oposición do PP, que
nos tes que dicir?

Non é unha forma de facer oposición

CARLOS GÓMEZ, ALCALDE DE BAIONA

Carlos é alcalde de Baiona polo PSOE, preside un goberno tripartito que
en maio do ano pasado logrou arrebatar a alcaldía desta vila á dereita
local. Achegámonos ata o Concello para conversar con el sobre como van
as cousas pola fermosa e eterna Baiona.

“NON ACEPTO, E SE É ASÍ VOUME OPOR, QUE
UNHA ADMINISTRACIÓN SUPRAMUNICIPAL
NOS IMPOÑA METER 40 MUIÑOS NA GROBA,
SEN BUSCAR O CONSENSO CO CONCELLO,
COAS COMUNIDADES, COA VECIÑANZA E
CON TODOS OS AXENTES IMPLICADOS”
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que a min me guste. Eu creo que debera
ser de tipo construtivo e na procura do
ben común.

Vouche preguntar polo parque eólico
da Groba e quixera que manifestaras
a túa posición con claridade?

É un tema complexo, e si, vou falar con
claridade nidia. Eu estou a favor das
enerxías renovables claro que si, pero
estou radicalmente en contra de que un
proxecto deste calado sexa un “trágala”.
Non acepto, e se é así voume a opor,
que unha administración superior nos
impoña meter 40 muíños sen o consenso
do concello, das comunidade e dos ve-
ciños afectados. Agora ben, se se nos
presenta un proxecto razoable, sostible,
e se busca o consenso de todos os actores
implicados nós estudiariámolo con moita
atención e con actitude sumamente cons-
trutiva.

Esa é unha zona na que a presenza
artística rupestre é moi importante.
Para cando en Baiona un centro de
interpretación da arte rupestre?

Eu vexo esa proposta con moita simpatía.
Creo que debe de ser un obxectivo deste
concello. Honestamente non o vexo po-
sible ao longo deste mandato, pero com-

prométome a traballar intensamente co
IEM para tentar que sexa posible no
mandato vindeiro. Estou seguro de que
sería moi interesante non só para Baiona
senón para todo o Val Miñor.

Ben, falando do IEM dicirche que es-
tou moi contento polo recoñecemento
que lle deu o concello de Baiona, creo
que absolutamente merecido

Eu comparto a túa opinión abofé que si.
A entrega do Lazo de Ouro ao IEM,  a
distinción máis elevada que outorga o
noso Concello,  é un acto de xustiza por
todo o seu inmenso traballo nos anos
que teñen de vida.

Cal é a túa posición en relación coa
polémica sobre a instalación dunha
gasolineira no barrio do Outeiro da
Ramallosa?

Ese é un tema que está en estudio. Esta-
mos analizando todos os datos con moita
atención e cando teñamos unha posición
definida, manifestarémola.

Ides privatizar a recollida de Lixo?
Nós non privatizamos nada. Nós o que
temos é que mellorar o servizo de
limpeza e recollida de lixo. Nós temos
un problema herdado e non podemos
contratar. E precisamos para cubrir ade-

cuadamente a limpeza da rúa un mínimo
de 5 persoas. Eu quero ter limpo Baiona
non só no verán senón durante todo o
ano.

E como se soluciona esa necesidade
de persoal?

Nun principio temos que facer as valo-
racións económicas pertinentes porque
a solución é complexa.

A denuncia sobre o suposto uso do
glifosfato?

Aquí teño que entoar o mea culpa. No
momento presente hai unha orde escrita
miña e do concelleiro correspondente e
confío en que non se volva a utilizar.

Es o presidente da Mancomunidade
do Val Miñor, como valoras o seu
funcionamento?

Eu creo que os tres concellos debemos
de involucrarnos moitísimo máis para
traballar de maneira conxunta en pro-
xectos conxuntos. Sería desexable unha
maior labor pedagóxica para explicarlles
á veciñanza as avantaxes de traballarmos
xuntos.

Vai haber ARRIBADA No 2021?
Si, a ver como chegamos alá claro. Pero
o que semella obvio é que vai ser unha
festa bastante diferente.

Outubro 2020 [XXIII]
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BAR MOREDA
NA ROTONDA DE SABARÍS

Damas Apostólicas, 8

Nigrán

NA ROTONDA
DA RAMALLOSA

Duendes
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