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Oque ía ser unha tranquila mañá
de sábado na que as circuns-

tancias climatolóxicas convidaban
ao acougo e o descanso contem-
plando o incesante bater da chuvia,
de súpeto, o pasado día sete deste
mes, mudou a un estado emocional
de infinita tristura cando recibín  a
nova da morte do avogado vigués
Gustavo García. No momento que
abrín a negra mensaxe de whats app
polo que me enterei do falecemento
de Gustavo, o impacto foi brutal,
como se un coitelo, de gume cruel,
penetrase na miña alma feríndoa no
máis íntimo e profundo e facendo
agromar lembranzas dunha época
vital escura que pensaba definitiva-
mente soterrada. Eu coñecín a Gus-
tavo no ano 2.005. Daquela traballaba
como comercial nunha empresa de
venda de libros, CREDSA, que pouco
tempo antes  fora mercada pola edi-
torial Planeta, a que era a súa prin-
cipal competencia no mundo da ven-
da directa domiciliaria de enciclo-
pedias. A partir de cambiarmos de
propietarios a situación dos cerca
de 600 comerciais que traballabamos
na miña empresa mudou substan-
cialmente a peor. Ao meu xuízo, co-
mezamos a sufrir unha política de
acoso brutal coa intención de facer-
nos dimitir sen ningún tipo de in-
demnización, sacar á empresa do
mercado, quedarse coa súa ampla
carteira de clientes, e poder vender
eles sen competencia. O estado das
cousas  chegou a ser angustioso para
nós, os pedidos que faciamos eran
sistemáticamente anulados pola pro-
pia empresa sempre co mesmo “ar-

gumento” ; “o cliente ten informes
bancarios negativos e non se lle pode
vender”. Así, unha vez e outra e ou-
tra,  así batían en nós ata o infinito
e como consecuencia,  ao sermos
comisionistas, non cobrabamos a fin
de mes co que a fervenza de baixas
voluntarias que se producían entre
os vendedores era enorme. De feito,
non me dá vergonza recoñecer que,
eu mesmo, algún día daquel infausto
ano non puiden comer porque non
tiña posibilidades de pagarme un
bocadillo. Algunhas compañeiras e
compañeiros decidimos pelexar, ba-
temos en todas as portas e en case
todas obtivemos a mesma resposta
:” non se pode facer nada, contra
unha empresa desa dimensión non
tendes nada que facer”. Só houbo
dúas excepcións: A CIG e o avogado
laboralista vigués Gustavo García. A
central sindical nacionalista puxo
todos os seus recursos  para defen-
dernos na loita contra o xigante e
Gustavo amosou que era un tipo de
persoa daquela que dicía Brecht “
os que loitan toda a vida son os im-
prescindibles”.Asumiu el só a defensa
non sei exactamente de cantas com-
pañeiras e compañeiros  pero de va-
rias ducias con certeza absoluta. Tivo
que viaxar por xulgados de toda Es-
paña. Estivo en Madrid, en Alacante
en Extremadura en Aragón en León
na Coruña en Barcelona …Tivo que
pór cartos do seu peto para sufragar
os inmensos gastos que aquela loita
de máis dun ano ocasionou. Coa hu-
milde colaboración de quen isto es-
cribe artellou dúas manifestacións
en Barcelona, fronte á sede da em-

presa. El ocupouse dos permisos, de
xestionar os autobuses de traer uns
gaiteiros para acompañar a nosa
protesta pola diagonal barcelonesa.
Que emoción máis profunda e que
orgullo máis intenso camiñar ao seu
carón polas rúas da capital catalá
mentras escoitabamos a aquela ban-
da, creo recordar que de Carballiño,
interpretar o himno do noso país.
Gustavo tiña o seu despacho na rúa
Pi y Margall e alén do noso avogado
foi tamén o noso psicólogo, o noso
amigo, o noso compañeiro e o noso
camarada. Naquel edficio decimo-
nónico pasei,  no ano longo que
durou aquel conflicto laboral, centos
de horas con el, conversando sobre
tácticas e estratexias e a maioría das
veces simplemente desafogando as
miñas angustias cun home bo, que
sabía escoitar e que sempre, pero
sempre sen excepción, estaba para
calquera cousa que puidese achegar.
Aquel conflicto rematou.O talento e
o esforzo de Gustavo logrou un máis

que meritorio acordo coa empresa
non sen antes ter celebrado varios
xuízos, algúns resoltos favorable-
mente e outros resoltos de maneira
totalmente contraria. O paso do tem-
po foi esvaecendo os recordos da-
quela época pero a pegada que Gus-
tavo deixou nas nosas almas per-
maneceu intacta. El era un home
moi implicado con todo tipo de cau-
sas xustas, con toda clase de seres
humanos que sofrían nas súas carnes
a dor e a inxustiza. Outras persoas
que coñezan mellor a súa faceta a
prol do pobo Kurdo, do pobo Sharaui,
da memoria histórica. .serán máis
adecuadas ca min para honrar a me-
moria  de Gustavo. Eu combatín con
el, cóbado con cóbado, corazón con
corazón e sei da inmensidade da súa
alma boa e así teño a necesidade de
expresalo sen despedirme del. Non
quero despedirme del aínda, de feito
non podo. A súa memoria, a memoria
dun home bo e xeneroso permane-
cerá en min para sempre.
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editorial 

TINO LAGO / Director de A Nova Peneira

A GUSTAVO GARCÍA, BO E XENEROSO, IN MEMÓRIAM

GUSTAVO GARCÍA PRIMEIRO POLA DEREITA  EN DECEMBRO DO 2006 NA MANIFSTACIÓN DE
TRABALLADORES DE CREDSA NA DIAGONAL DE BARCELONA.



Estarei mal de percepcións ou parece
que hai unha seudo mafia xudicial que

cada día manexa gran cantidade de recursos
mediáticos en favor do “entramado de es-
tado” e reiteradamente conculca aspectos
da lei, a mesma lei que debera empregar
para defendernos do mal que se cometa?
Parece que o fan como sistema de auto
protección. Parece que están moi ben si-
tuados, xusto onde se xulga a corrupción
dos partidos políticos e claro, son cargos
directivos da xudicatura que pagan así o
favor anterior de nomeamento, dobregando
a lei aos intereses dos padriños que alí os
colocaron, o patrocinio en favores e alivios
de penas nos casos da Púnica, de enorme
caso de Valencia, de Bárcenas, da Caixa B
de certos partidos, de portas xiratorias, de
especulación e adxudicación de obras a
amigos, de favores empresariais, e un sen
fin de trampas que non son de enumerar
agora. Mesmo asinan manifestos con Pío
Moa e Jiménez Losantos! Ah, e parece ta-
mén, foron os que admitiron a querela de
Manos Limpias contra o xuíces que quería
romper a tónica e dominante actitude,
cando quería investigar os crimes do fran-
quismo. 

Por outra parte, parece que ocultaron
a Cospedal na trama Gürtel. E alí, na sala
segunda é onde parece tamén, rebaixaron
penas a Jaume Matas, arquivaron a que-
rela contra Ignacio González, aquel que
estaba nas fotos co fardel de billetes no
paraíso fiscal e polo caso do ático en

Marbella. Tamén parece pararon a in-
vestigación da alcaldesa de Xerez e a co-
rrupción urbanística de Pilar Barreiro,
cando ratificaron a absolución de Camps
e de Costa. Iso si, arremeten contra o
cantautor César Strawberry polos tuits
de Carrero Blanco, anque correron estú-
pido velo na imputación de Acebes -
aquel que foi ministro- na Gürtel tamén.
En fin, unha morea de pequenos traba-
lliños que se van facendo enormes asuntos
de estado e que non nos deixan ver a
xustiza, ou parece que non aparece. Pero
o peor do asunto é cando parece, agora
si, arremeten contra os periféricos na-
cionalistas, independentistas, roxos se-
paratistas e contrarios. Entón ven armas
de destrución masiva, grupos de extrema
esquerda que forman bandas terroristas
que ninguén coñece nin viu. Algúns xa
están penando sen haber delito, nin pro-
bas, nin nada. Ah, seica teñen conxecturas
e suposicións. E así, desde esa cúpula
informativa que todo pode, convencer a
gran cantidade de persoas, para que tra-
guen a bola e pensen que son un poder
con lexitimidade e certo rigor. 

A prensa axúdalles moito, logo algo
terán que ocultar tamén.  Mais é ben
sabido que casos como o de Rato, recen-
temente tratado, que nos empobreceu a
todos e no que nin sequera devolveron os
miles de millóns furtados. Ou como o de
Villarejo e asociados, que son a perdición
de calquera país do mundo que se queira

chamar demócrata, cunha situación que
puidera considerarse limpa, transparente
ou ser medianamente achegada a unha
democracia. Non teñen medo, aí hai que
escarmentalos, darlles caña, coño! Fálanse
entre eles, por güasap, na habilidade da
boca pequena e dinse cousas curiosas
como que controlan por detrás a Sala co-
rrespondente desde o CXPX e ou outras
lindezas dos presuntos apaños. 

Por iso non queren renovar as salas
nin o consello, perderían poder para a
manipulación. Alí teñen protección diante
das vergoñas insultantes como a destru-
ción de probas que tiña Bárcenas ou os
pagos en B, as tarxetas negras da realeza
que aparecen agora, des que esgotaron
os fondos. Están financiados por grandes
empresarios, algúns tan antigos como os
que perduran do franquismo implicados
aínda en negocios fraudulentos e donativos
aos partidos da “timba”, involucrados na
famosa Caixa B, coñecida de
todos, menos deles que se-
guen a degradar a condición
humana e a liberdade que
buscamos despois de tanto
tempo de ensaio. Eses tri-
bunais e as súas sentenzas,
orquestradas na sombra de
intereses partidarios extre-
mos, son unha fraude, unha
farsa chea de favorecidos,
xa que xustificaron as dita-
duras, os silencios, os apaños

para non buscar un equilibrio, unha har-
monía “xusta” que tanto esperamos; por-
que, segundo din, procuran a paz pública
desde eses prexuízos que deben respectar.
Algo que ninguén entende, mais ninguén
corrixe. 

Pois eses señores son os que se en-
cargan do xuízo do procés e dos actos de
terrorismo aplicados a presas e presos
políticos independentistas galegos que,
mirade por onde, non se lles considerou
o dereito constitucional de presunción de
inocencia, senón ao contrario, están xa
cumprindo pena dunha sentenza que non
se levou a cabo pero xa sentenciou  hai
tempo. Así nos van as cousas, o peor é
que temos políticos, que din represen-
tarnos, e seguen a calar nas instancias do
poder político, como se nada de isto
pasara! Mentres eles xulgan, sen probas,
desde as supostas intencións e as presuntas
suposicións.

Desigual xustiza!BALDOMERO IGLESIAS
Mero 
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No ruído da tramitación parlamentaria
da nova lei de educación reverberan

ecos de antigas disputas. Non vaiamos tan
lonxe. Vale con calquera momento do século
XIX europeo no que por primeira vez as
masas desherdadas adquirían voz política
e reclamaban a necesidade duns valores
distintos aos defendidos polas clases diri-
xentes. Estas, en distinto grao, asumían os
ideais universais da ilustración. Os ben co-
ñecidos de Liberdade, Igualdade e Frater-
nidade.  As masas denunciaron que tras
ou con os ideais da Revolución Francesa,
as burguesías nacionais dominantes in-
cluían valores que favorecían a unha parte
dos cidadáns en contra da outra. A liberdade
de empresa, a libre competencia, a com-
pulsión ao crecemento e, xa que logo, á
explotación ou, mesmo, a supervivencia
do máis apto son valores, por de pronto,
incompatibles coa fraternidade humana
e coa sostibilidade da natureza. Son valores,
ao ver do movemento obreiro, que dividen
a cidadanía e a perverten. Obrigan a dis-
tinguir entre cidadás con goberno e sen
goberno. E, cando cadra, seleccionar ci-
dadás coa etiqueta de “superfluos”. Son,
se dirá na tradición democrática, crenzas
sostidas polas clases dominantes co único
fin do beneficio privado.  

Máis francamente ou máis cinicamen-
te, todo o mundo semella admitir esta si-
tuación. Os académicos din que está na-
turalizada. Queren dicir que a división
social en clases obedece unha lei natural
das sociedades, igual que na sociedade
das avellas. Agora ben, iso non é así. As
clases dominantes necesitan inxentes gas-

tos de enerxía educativa para manter esta
situación. Cómpre que os humanos saiban
ler para que esas supostas leis da natureza
se cumpran. Iso non lle ocorre ás avellas
ou aos xenes. As avellas ou os xenes non
precisan ir a escola para saber como se
comportar. Unha avella é sempre unha
avella. Pero, os humanos, xa dixera hai
un tempo Aristóteles, falan e mesmo algún
fai preguntas e cuestiona os valores do-
minantes nos que o educan. 

Velaí o enigma da educación. Ninguén
sabe como quen non ten máis remedio
que falar a lingua do grupo no que medrou,
asumir os seus valores, necesariamente
particulares, porén, poida, non só cues-
tionar eses valores e modos de vida,  ese
“vivamos coma galegos”, senón pretendelo
facer en nome de valores universais, disque
de ningunha parte.

Non pode, din os ideólogos. Nin hai
linguas universais nin valores universais.
Nin sociedades con valores universais.
Polo tanto, toda protesta está condenada
a cambiar unha clase por outra. Ninguén
pode cambiar a división de clases. Sempre
haberá quen teña que recoller as mesas
despois do convite. É a resposta conser-
vadora, a resposta universitaria e a pro-
posta dos que opinan que a materia de
valores éticos só ocupa un tempo precioso
na carga horaria do alumado para a edu-
cación científica. Estou de acordo. Esa
sería a resposta de Marx. Pois pensaba
que a liberación política das masas era
unha cuestión de ciencia, non de con-
ciencia. Pero dunha ciencia con deberes a
realizar polas masas.

Opasado día 5 de novembro viviuse en
Mos un feito único na historia do noso

concello, hai quen pensará na Volta Ciclista
a España pero non, o verdadeiro fito histó-
rico foi a “volta” que deu a alcaldesa de
Mos subida nun coche, diante do pelotón
de ciclistas, vestida cunha camisola ciclista
e saudando á xente imitando á raíña de In-
glaterra.

Esta historia, que parece un “sketch”
do Land Rober, sería ata gracioso se non
custase a broma 40.000€. Algo que con-
firmou a propia alcaldesa nun pleno mu-
nicipal aclarando que o erario municipal
non tería que pagar nada (iso está por
ver) e que sería asumido pola adminis-
tración autonómica, que tamén é diñeiro
público, e achegas de empresarios do con-
cello, esperemos que por que son moi
afeccionados ao ciclismo e non por con-
trapartidas. E todo isto no medio dunha
pandemia que está esnaquizando a saúde
e a economía da cidadanía.

Díxose que a Volta sería algo positivo
para Mos porque traería beneficios para o
concello. A realidade é que trouxo prexuízos
mais que outra cousa. Eses supostos be-
neficios poderían darse, supoñendo que
non estiveramos nunha pandemia, se
existise un núcleo urbano onde os hoste-
leiros puideran beneficiarse da chegada
de visitantes e tiveramos hoteis onde
aloxar as equipas ciclistas, que se aloxaron
en Vigo, Baiona... incluso a repercusión
nos medios era un dos alicientes e viuse

reducido a un minuto de reportaxe no
mellor dos casos. Pola contra prexudicouse
á cidadanía, pois por exemplo non se
avisou aos donos dos locais da contorna
do Pazo de Mos, de onde saía a Volta, de
que as estradas ían estar cortadas non
podendo acceder aos seus locais, nalgúns
casos ata dúas ou tres horas despois da
hora de apertura, pero tampouco se avisou
aos pais da escola Mestre Martínez Alonso.
A iso hai que sumarlle que en plena pan-
demia, e estando o concello en alerta ver-
mella pola incidencia da Covid, o goberno
municipal decidiu facer un acto público
onde acudiron decenas de persoas onde,
como se pode ver en imaxes, os protocolos
sanitarios apenas se cumpriron, sendo
totalmente irresponsables e incluso ne-
glixentes.

Eu como concelleiro e como veciño do
concello sempre me mostrei en contra da
saída da Volta dende Mos, non por estar
en contra do ciclismo ou o deporte se non
por todo o que aconteceu.

40.000€ porque a alcaldesa dese unha
“volta” vestida de ciclista, pero montada
nun coche, saudando á xente como cando
o gañadores dunha medalla de ouro dan a
volta ao estadio saudando aos afeccionados
ou como cando coroan a un rei ou raíña
que sae en carruaxe saudando á plebe,
neste caso como saíu do Pazo dos mar-
queses de Mos o día 5 de novembro co-
roouse unha nova marquesa e todo por só
40.000€.

40.000€ por unha “volta”

GUSTAVO BARCIA SEIJO
Portavoz Municipal do BNG de Mos Vello debateÁNGEL PÉREZ

Profesor de Filosofía

opinión
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MOS

O Plan Revitaliza da Depu-
tación de Pontevedra vén de ini-
ciar oficialmente o seu curso
nos centros de ensino da pro-
vincia coas actividades didácticas
sobre compostaxe adaptadas ao
‘momento Covid-19’. Os obra-
doiros e charlas xa comenzaron
a semana pasada no CEIP Atín
Cela de Mos, e continuarán esta
na EEI Curro, en Barro, e no
CEIP Nosa Señora dos Remedios
en Ponteareas. 

As actividades dispoñibles
poden consultarse na web revi-
taliza.depo.gal, e consisten fun-
damentalmente en propostas pre-
senciais “atractivas” para o alum-
nado a pesares da pandemia. A
grandes liñas mantense o pro-
xecto educativo coas mesmas
actividades do curso pasado,
pero sendo o máis demostrativas
posible e sen movementos e in-
teraccións entre as e os partici-
pantes, dividindo os grupos nou-
tros mais pequenos no caso de
ser necesario, e ampliando o nú-
mero de persoal de monitorado,
cunha proposta o mais persona-
lizada posible, tanto na duración,
número de participantes, espazos
a empregar e circunstancias de
cada centro, sempre atendendo
á normativa e protocolos de Sa-
nidade e Ensino de
cada mo-
mento.

Ata o de agora pasaron polas
actividades lúdicas do Revitaliza
realizadas a través do 

Centro de Extensión Uni-
versitaria e Divulgación Am-
biental de Galicia (Ceida) máis
de 30.000 alumnos, que coñe-
ceron a compostaxe e concien-
ciáronse da necesidade de tratar
os residuos de maneira ambien-
talmente sustentable. 

A pesares do parón motivado
pola suspensión de clases no
pasado mes de marzo derivado
da pandemia, o interese polo
programa está claramente ‘in
crescendo’, sendo solicitado in-
cluso polos concellos para os
seus obradoiros e campamentos
de verán. Nestes momentos están
recibíndose tamén bastante so-
licitudes por parte dos centros
do ensino, aínda que con pru-
dencia e nun ritmo menor a ou-
tros cursos. 

O primeiro centro
en solicitar as activi-
dades para este curso
foi o CEIP Atín Cela
de Mos, onde se de-
senvolveu unha charla
a pasada semana para
o alumnado dos cur-
sos de 5º e 6º de Pri-
maria. Tanto o centro
como as rapazas e ra-

p a c e s

amosaron moito interese pola
compostaxe, tendo feito xa o
ano pasado xa outros obradoiros
de iniciación. Entó,n o persoal
técnico do CEIDA ensinou os
principios básicos da compostaxe
e, dado que o colexio ten come-
dor, comezaron a facer compost
xerando bastante volumen. De
feito, a día de hoxe, teñen varios
composteiros, algúns deles de
compostaxe estándar e outros

de vermicompostaxe con miño-
cas vermellas.

Nas actividades iniciadas este
ano, o alumnado perfeccionou
os datos de como se debe facer
a selección de lixo, a xestión
dos residuos, a compostaxe e
coñeceu máis datos do Revitaliza.
A xornada, ademais, tivo unha
parte práctica na que se com-
probou como se aproveita o
compost unha vez se retira da

parte baixa do composteiro e é
peneirado. “Tedes un compost
de calidade fantástica”, animou-
nos o técnico do Revitaliza.

A actividade foi moi disten-
dida e a rapazada lembrou a súa
grande implicación, xa que o
ano pasado pedira formalmente
ao Concello de Mos (que non
forma parte dos Concellos Re-
vitaliza) que se adherira ao plan
provincial co obxectivo de que
toda a veciñanza poida compostar
o lixo dos seus domicilios.

Xa esta semana, o persoal
do Revitaliza irá aos concellos
de Barro, á EEI Curro, onde
traballará co alumnado de Infantil
coa actividade ‘Os bichocos e a
composteca’, e a Ponteareas,
onde estará no CEIP Nosa Señora
dos Remedios, coa rapazada de
5º e 6º de Primaria, para poñer
en marcha un composteiro e
aprender teoría da compostaxe.

‘revitaliza’ inicia o curso con actividades didácticas ‘anti covid-19’

ARTESANÍA
DO CAMIÑO
A CARÒN DO
PAZO DE MOS
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PORRIÑO

A deputada autonómica do
PSdG-PSOE, Leticia Gallego
recolleu diversas solicitudes da
alcaldesa Eva García e conce-
lleiros socialistas do goberno
municipal para darlles traslado
ante o Parlamento de Galicia.
A parlamentaria realizou unha
visita ao Concello e mantivo
unha reunión de traballo coa
alcaldesa e cos concelleiros
Lourdes Moure, Sergio Casal
e David Alonso.

Entre as peticións recollidas,
a principal é a ampliación do
Centro de Saúde, demandada
dende hai unha década. O Con-
cello do Porriño cedeu os te-
rrenos para acometer a execu-
ción do proxecto comprometido
polos sucesivos gobernos de
Alberto Núñez Feijóo. Preci-

samente a alcaldesa informou
á deputada que no pasado mes
de setembro solicitou unha en-
trevista ao novo conselleiro de
Sanidade, Julio García Come-
saña para interesarlle polo estado
dese proxecto e que aínda non
tivo resposta. 

Leticia Gallego tamén re-
colleu outras demandas do go-
berno municipal como a cons-
trucción dun novo colexio que
sustitua ao actual CEIP Fer-
nández López, totalmente des-
fasado e que soporta o maior
número de escolares entre os
centros docentes da vila. Asi-
mesmo a deputada informouse
tamén do problema da descon-
taminación por lindano e tomou
nota da petición do Concello
porriñés para demandar que a
Xunta de Galicia habilite unha

partida orzamentaria para exe-
cutar os traballos na parroquia
de Torneiros, segundo o com-
promiso adquirido en 2018 pola
administración autonómica. 

O encontro serviu tamén
para que a deputada informase
do ocorrido o pasado mércores
4, na Comisión de Industria do
Parlamento coa ocasión de de-
baterse a situación da empresa
porriñesa “Maderas Iglesias”.
Leticia Gallego explicou que
os votos do Partido Popular
que ten a maioría, impediron
que prosperase unha proposición
non de lei do PSOE que instaba
ao vicepresidente económico
da Xunta, Francisco Conde a
convocar unha reunión de ur-
xencia co comité de empresa
cara a paralizar a poxa desta
firma. 

leticia gallego pedirá ao parlamento galego
reactivar a ampliación do centro de saúde

PORRIÑO

A Concellería de Deportes
enviou unha comunicación
aos clubs porriñeses que esta
fin de semana terán partidos
como locais nas súas res-
pectivas competicións, rei-
terándolles que segue en vi-
gor a orde de que se celebren
sen público.

A comunicación informa
que segue en vigor o decreto
municipal do pasado 22 de
outubro que determinaba, en-
tre outras medidas restritivas
anti-Covid, que os eventos
deportivos se celebren a porta
pechada, xa sexan en recintos
cubertos como ao aire libre.

Esta comunicación reite-
rouse ao C.D. Pontellas que
xoga como local o domingo

en San Campío. E tamén in-
dicóuselle ao Porriño Balon-
cesto Base que celebra par-
tido no Polideportivo Muni-
cipal da Liga EBA que se
retoma.

a concellería de deportes reitera
aos clubs que os eventos
deportivos sexan sen público
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A primeira é unha pregunta moi directa
Pedro. Estás satisfeito, case un ano e
medio despois das eleccións, de ter to-
mado a decisión de formar parte do
goberno local?

Si, sigo considerándoa,  no momento
presente, unha decisión acertada. Sendo
moi consciente que aínda non pasou o
tempo necesario para poder levar a
cabo o acordo de goberno. A día de
hoxe,  hai aspectos positivos e tamén
hai cousas que deben mellorar
Falemos dos  positivos?

Pois o BNG está levando a cabo nas
súas áreas, o seu programa de goberno,
con total independencia. E creo que
podo dicir, con humildade, que nestes
meses estamos a desenvolver un volume
importante de traballo. Así por exemplo
quixera falar das subvencións ás traídas
de augas,  que é a primeira vez que se
instauran en Porriño
Xa foron resoltas esas subvencións?

Si, e as axudas xa están transferidas
Que máis?

A pavimentación de Torneiros. Pavi-
mentación no barrio da Ladeira en
Chenlo, recuperación para o espazo
natural de rede Natura da superficie do
actual aparcamento, remodelación da
rúa doantes de Sangue Tres obras xa
contratadas pendentes de executar que
son a pavimentación no lugar de Cen-
teáns na parroquia de Pontellas, nos
barrios das cavadas e Covelo en Atios
que están pendentes de rematar este
mes a conexión de acometidas, e este
mes empezaron as obras de humaniza-
ción da rúa Aloques
A actuación en Aloques é moi necesaria
creo eu

Si, eu créoo tamén. Agardo que nun
prazo máximo de 4 meses poida estar
esa actuación rematada. Tamén  levamos
adiante  o convenio coa xunta de Montes
do Porriño e a permuta dos terreos

onde está o centro social coa de Tor-
neiros. Continuamos a regular a situación
das canteiras, aprobamos un prego xeral
de áridos e temos pendente a aprobación
do prego xeral de extracción mineira e
estamos tentando regularizar a ocupación
e os cobros
Cando  falas dos cobros refíreste á
chamada débeda histórica das can-
teiras?

Refírome aos contratos actuais aínda
que a débeda histórica hai que abordala
tamén, claro que si.
E para anos futuros tes algún proxecto
que nos poidas anticipar?

Si, a humanización da rúa Manuel Ro-
dríguez desde Xogo da Ola ata a praza
de San Sebastián. E tamén temos re-
dactados proxectos de saneamento nos
barrios de  Picouzo e Devesa en Budiño,
no barrio da da Portela do Souto en

Atios e na Rotea e Corzón en Pontellas.
E un proxecto que entendo moi impor-
tante referente ás dúas antigas estradas
nacionais, a que vai a Tui  e a que vai a
Ponteareas, xa que teñen o pavimento
en bastante mal estado e nós temos xa
redactado un proxecto para a súa nova
pavimentación  e para facer un carril
bici.
E agora falemos dos aspectos negati-
vos?

A situación política do noso concello
cun goberno en minoría e unha oposi-
ción,  sobre todo a do PP que non sabe
ler o contexto actual para diferenciar o
traballo de oposición, que o ten que
facer, co de posicionarse a favor daquelas
decisións que benefician o interese
xeral do concello.
Pero iso xa o sabiades?

Si, claro que si, se non é ningunha

PEDRO PEREIRA, TENENTE DE ALCALDE DE O PORRIÑO

Sempre que falo con Pedro Pereira véñenme á memoria as conversas co meu amigo
Henrique. El é un home moi afeccionado ao fútbol, estúdiao e coñéceo en
profundidade. E malia que a min calquera deporte me resulta aburridísmo e non me
interesa o máis mínimo, sei escoitar e escóitoo. El fálame moitas veces dun xogador da
época de Maradona, que seica era mellor ou polo menos tan bo como o astro
arxentino, pero que na opinión do meu colega non chegou á elite pois non se sabía
vender en absoluto. Era do Salvador,  chamábase “Mágico” González e creo que foi o
Cádiz o equipo no que xogou. Así é Pedro Pereira, un cadro político brillante, un
alcalde potencialmente superlativo, pero que precisa,  ao meu xuízo claro, un curso de
marketing para a súa propia persoa. En calquera caso, novamente foi un pracer
conversar con el. Velaí vai o que deu de si a nosa charla

“O PP ESTÁ VOLUNTARIA E CONSCIENTEMENTE
IMPEDINDO AO CONCELLO PAGAR FACTURAS
PENDENTES A PROVEEDORES, EN MOITOS CASOS
EMPRESAS E AUTÓNOMOS DO PORRIÑO”
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escusa. Pero iso non quita que gobernar
nesas circunstancias aritméticas sexa
obxectivamente complexo. E logo o
contexto no que se move este goberno
A que te refires?

Á área económica. A min preocúpame
moito como se resolve a situación eco-
nómica do Concello. Sigo mantendo
que a xestión económica debe de me-
llorar. Hai que extremar os esforzos e a
miña percepción é que iso non se está
facendo.
No 2020 non houbo orzamento Pedro

Xa, e iso pódese explicar pola situación
de extrema dificultada derivada do es-
tado de alarma, pero o que non é con-
cibible é que no exercicio 2.021 tam-
pouco o haxa.
E se non o hai?

Ten que ser porque a oposición o impida
e non porque non se remate o proxecto
económico necesario e se presente a
debate.
Que vos din os vosos socios do PSOE
ao respecto?

Din que están traballando con inter-
vención. Como che dixen antes cómpre
esforzarse ao máximo para facer o tra-
ballo que nos corresponde como go-
berno, independentemente da actitude
do PP.
Concrétame iso da actitude do PP?

O concello ten un remanente positivo
que pode servir para efectuar o pago
das facturas, ou polo menos de parte
delas, que o concello ten pendente de
pago, e o bloqueo constante do PP, in-
cluso en contra do criterio que aplica o
consello consultivo ao respecto deste
tipo de facturas, impide que poidamos
pagalas.
Estás dicindo Pedro, que o PP de Po-
rriño está, voluntaria e consciente-
mente, impedindo que o Concello pa-

gue facturas que debe, en moitos casos
a empresas e autónomos do propio
Porriño?

Si, rotundamente si. Temos un remanente
dispoñible, despois de axustes por obri-
gas pendentes, de. 5.179.000€ e unha
débeda de exercicios anteriores de
4.800.000€. Deses 4.800.000,  os téc-
nicos xa informaron de que 3 millóns
son pagos procedentes e que deben de
ser efectuados. Levouse ao pleno e o
PP bloquea o seu pago.
Pero por que non se aproba coa maio-
ría que investíu a Eva?

Porque Esquerda Unida non o considera
e non vota a favor. Eles ligaban o seu
voto favorable á dimisión da alcaldesa.
Penso que deberían repensar  algunhas
das súas decisións políticas. e non fa-
cerlle o caldo gordo ao Partido Popu-
lar.
Antes mencionaches o traballo desen-
volto na túa área e agora quixera co-
ñecer o da área que leva a túa compa-
ñeira Camila?

Ben, ela leva a área de Cultura e este
non é o mellor ano para valorar pois o
contexto sanitario púxollo enormemente
complicado a toda a actividade cultural
en xeral. Ela tivo unha interlocución
con todas as asociación con algún as-
pecto que creou controversia, non tanto
porque as propostas fosen desacertadas
senón por non telas transmitido da ma-
neira máis adecuada, e o BNG non
debe descoidar ao tecido asociativo en
xeral do concello do Porriño. Iso non
implica que renunciemos a posta en
marcha do noso programa cultural,
mais a interlocución sempre ten que
ser fluída. En calquera caso ela puxo
en marcha unha programación cultural
de moita calidade,  de proximidade e
na liña da nosa visión da realidade.

Estou seguro de que na programación
prima o interese xeral e nese sentido a
valoración do seu traballo é positiva.
A oposición denunciou un acto en
concreto referente ao intento de compra
que supostamente fixo esta concelleira,
do material dunha empresa vinculada
a un familiar directo dela mesma.
Que tes que dicir ao respecto?

Ben,  o BNG ao longo da súa historia
sempre defendeu a ética na práctica
política e así ten que seguir sendo
sempre porque ese forma de actuar
está por riba de calquera persoa, sexa
quen sexa. Cando o BNG tivo coñece-
mento dese expediente considerou que
non era compatible co noso código
ético e nunha xuntanza interna, no mes
de setembro, decidiu que ese expediente
tiña que arquivarse e non podía ser
executado.
Pero o expediente era legal?

Si. Pero insisto en que consideramos
que non era compatible co noso código
ético. Nós entendemos que ese tipo de
relacións contractuais con familiares
directos non deben de levarse adiante.
O expediente xa se arquivou e esa ope-
ración non se vai a executar
Na última entrevista que lle fixemos á
alcaldesa, ela laiábase de que o PP
xudicializa a acción política municipal
de maneira constante para impedir
de maneira consciente ao goberno
exercer as súas funcións. Estás de
acordo?

Si, estou de acordo. O PP está instalado
no revanchismo xudicial sen preocu-
parlle o máis mínimo as consecuencias
tan negativas que esa actitude irres-
ponsable ocasiona na veciñanza do
noso pobo.
O responsable é entón Alejadro Lo-
renzo?

Para min é tan responsable el como o
último dos seus concelleiros. Os res-
ponsables son todos os concelleiros e
concelleiras do PP. Non poden dicir
que se paguen as facturas e ao mesmo
tempo bloquear o seu pagamento.
En relación ao rumor referente á pró-
xima dimisión da alcaldesa, que tes
que dicir?

Eu non sei se vai dimitir ou non. Cal-
quera dimisión que non sexa forzosa,
por decisión xudicial, é decisión ex-
clusiva de quen a ten que tomar.
Se se producira a dimisión afectaría
ao pacto de goberno?

Temos un acordo co PSOE, non coa
alcaldesa, pensado para catro anos Pero,
ben, se iso fose así, e en base a quen
fose o relevo que decidise o PSOE nós
teriamos que estudar a situación claro.
Os resultados das elección autonómicas
no Porriño foron moi bos para o BNG
non?

Pois si. Falo de memoria pero creo que
sacamos 2.362 votos, quedamos de se-
gunda forza a 500 votos de distancia
da terceira. Uns  bos resultados 
Recordo unha conversa contigo, en
tempos de vacas flacas para o nacio-
nalismo galego, na que me dicías que
non era nada fácil ensanchar a base
social do nacionalismo no Porriño. A
partir deses resultados tan bos pódese
soñar con mudar esa realidade?

Eu sempre fun partidario de non extra-
polar resultados. Agora ben, é incues-
tionable que o BNG vive un bo mo-
mento e se queremos que algún día o
nacionalismo sexa maioritario neste
país deberiamos, co exemplo dos nosos
actos,  os nosos comportamentos e un
traballo local e axeitado e coherente,
tratar de aproveitalo para ensanchar o
noso apoio.



Orecente pasamento do avogado
vigués Gustavo García Fernán-

dez na lonxana illa canaria de Fuer-
teventura, fai imprescindible lem-
brar o moito que lle debemos tanto
as asociacións como o activismo
social que traballa no campo da
Memoria Histórica, na loita contra
a impunidade dos crimes do fran-
quismo e na demanda da necesidade
de xulgar aos asasinos e tortura-
dores da ditadura.

Foi a mediados de 1998 cando o
pleno da Sala do Penal da Audiencia
Nacional confirmaba, por unani-
midade de todos os seus membros,
a competencia da xurisdición es-
pañola para enxuizar os delitos de
xenocidio e terrorismo de estado,
con independencia do lugar do
mundo no que sucedesen e á marxe
da nacionalidade dos responsábeis
e vítimas deses delitos.

Naquela altura Gustavo García
faría diante desa mesma instancia
xudicial unha defensa impecable
sobre a necesidade de que os tri-
bunais españois se declarasen com-
petentes para xulgar ese tipo de
delitos.

O Pleno da Sala decidía tamén a
competencia dos Xulgados Centrais
de Instrución da Audiencia Nacional
para investigar todos e cada un dos
crimes perpetrados no contexto do
plan xenocida levado a cabo polas
ditaduras arxentina (1976-1983) e
chilena (1973-1990), concretado
nos secuestros, torturas, asasinatos,
violacións, desaparicións forzadas
de persoas, ou cambios de identi-

dade de bebés.Tal decisión permi-
tiría que anos máis tarde, en 2005,
o oficial da armada arxentina e
confeso torturador, Adolfo Scilingo
fose condenado por delitos de lesa
humanidade a 640 anos de prisión,
condena que dous anos despois o
Tribunal Supremo ampliaría a 1084
anos ao comprobarse a súa parti-
cipación en centos de detencións
ilegais.

Coa decisión de declararse com-
petente para xulgar delitos de xe-
nocidio e lesa humanidade por parte
da Audiencia Nacional, a inque-
brantable conciencia solidaria de
Gustavo Garcia e o seu alto sentido
da xustiza universal, activouse axi-
ña e levouno a converterse na au-
tentica alma mater e criador da
Fundación Galega Inés Ollero contra
a Impunidade que vería data de
nacemento oficial o 28 de novembro
de 1998. Na súa acta fundacional
afirmábase “que lle corresponde á
sociedade galega, na súa condición
de vítima destes xenocidas (calcú-
lase a existencia duns 300 cidadáns
galegas e galegos aínda desapare-
cidos no contexto da ditadura ar-
xentina) poñerse á altura que de-
manda esta decisión histórica e pu-
lar pola creación dunha organiza-
ción que asuma a tarefa de contri-
buír a esta enorme demanda de
xustiza”. O documento continuaba
declarando que “se trata de recu-
perar a verdade histórica do suce-
dido a través da investigación (cam-
po por campo, delito por delito,
vítima

por vítima, represor por repre-
sor) e de lograr a incriminación de
todos e cada un dos responsábeis”.
Infelizmente a Fundación Galega
Inés Ollero tivo escaso percorrido,
a pesares do entusiasmo de Gustavo
e de quen o seguiron nesta inicia-
tiva. Cicais os tempos non eran
chegados e o seu nacemento era
aínda prematuro (estabamos en
1998). Pero aquel intento fíxose
presente, viviu un tempo, e Gustavo
García foi o seu promotor. Compría
lembrar e contar aquí este episodio
pouco ou nada coñecido do traballo
como letrado e activista de Gustavo
García xa que, por si mesmo, abon-
da aínda máis no seu enorme e xe-
neroso compromiso cos humillados
e ofendidos e coa xustiza.

Logo viría a constante e per-
manente militancia combativa de
Gustavo nas súas viaxes a Arxentina
(sempre a conta do seu peto) para
denunciar os crimes da ditadura
arxentina e da ditadura franquista,
as súas visitas a lugares de inter-
namento clandestinos e á sinistra
ESMA (Escola Mecánica de la Ar-
mada), as súas intervencións nas
aulas das universidades daquel país
e os seus contactos co avogado ar-
xentino Carlos Slepoy para promo-
ver iniciativas que buscasen xulgar
aos criminais arxentinos acusados
de delitos de lesa humanidade e os
crimes do franquismo, moito antes
de que este avogado se convertera
nun referente esencial, xunto a
Chato Galante e outros, da querela
arxentina contra os crimes da di-

tadura, querela arxentina na que,
por certo, Gustavo participou moi
intensamente dende o momento
mesmo do seu nacemento no ano
2010 e na que, como resultado dun-
ha doenza, viuse obrigado a limitar
a súa implicación e actividade.

Grazas a súa insistencia foron
centos e centos os galegos e galegas
que formalizaron denuncias, vía
notarial, contra os asasinos e tor-
turadores que cometeron crimes de
lesa humanidade durante a guerra
civil e a ditadura, moito antes tamén
de que a xuíza arxentina, María
Servini de Cubría, puxera a dispo-
sición deses denunciantes o xulgado
de Buenos Aires do que é titular.

Ese foi Gustavo García Fernán-
dez, avogado, un home solidario e
xeneroso, un militante activo e in-
quebrantable a prol da xustiza uni-
versal, un defensor desinteresado
e cabal dos perseguidos e dos sen
nome.

Un home bo en suma, que os
derradeiros anos da súa vida e xa
recuperado da súa doenza, volveu
a poñerse ao servizo dos máis vul-
nerables para converterse en avo-
gado de Personas Maravillosas de
Fuerteventura, un movemento sen
ánimo de lucro cuxo obxectivo é a
defensa das persoas desfavorecidas,
inmigrantes e sen teito.

A débeda que con Gustavo García
ten o activismo social, a loita me-
morialista e a loita contra a impu-
nidade dos crimes do franquismo,
só poderá saldarse mantendo sem-
pre viva a súa memoria.
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EN LEMBRANZA DE GUSTAVO GARCíA
CELSO LÓPEZ.

O TEU
XORNAL

EN GALEGO



Ben é certo Verónica que a situación
sanitaria é moi cambiante, pero a
dia de hoxe,  7 de novembro, case
todas as localidades da contorna
están afectadas por peches perime-
terais e obrigadas a manter pecha-
dos os seus locais de hostalaría, e
en Salceda non. Facedes algo espe-
cial para ter un menor número de
contaxios?

Eu creo que non facemos nada espe-
cial. Ben é certo que procuramos no
que á nosa responsabilidade como
administración municipal respecta
cumprir e facer cumprir de maneira
escrupulosa todas as indicacións das
autoridades sanitarias. Pero estou se-
gura de que exactamente o mesmo
tratan de facer todos os concellos.
Simplemente o azar fixo que nós, de
momento, teñamos menos contaxios
que outros. Agardo ferventemente
que poidamos seguir mantendo a si-
tuación baixo control, pero son cons-
ciente de que en calquera momento
podemos sufrir un pico que obrigue
a que as medidas restrictivas que se
aplican nas vilas veciñas sexan tamén

obrigatorias en Salceda. O goberno
municipal, e o seu equipo COVID,
desde logo, van facer todo o que
estea na súa man para que non sexa
así.

Aínda que non esteades pechados,
eu creo que de facto si que o estades
porque Salceda limita con Porriño,
Tui e Salvaterra e se non me equi-
voco só podedes ir a Salvaterra ver-
dade?

Si, só podemos ir a Salvaterra co
cal realmente temos a mobilidade
máis limitada que calquera dos con-
cellos que tocan con Vigo e que
están en alerta vermella pois eles
poden desprazarse por máis sitios
ca nós.

A vida no interior de Salceda de-
senvólvese con normalidade?

Pois si, dentro do cumprimento das
normas sanitarias e as restriccións
de movemento nocturno a vida
social e comercial do meu pobo
flue normalmente.

O equipo COVID do concello que
antes mencionabas, quen o com-
pón?

É unha comisión tripartita formada
polo concello, representado pola al-
caldesa e a concelleira de sanidade,
o centro saúde,  representado pola
súa coordinadora e a pediatra, e fi-
namente os centros escolares cun
representante por cada un dos que
hai no noso concello.

Dicíame o alcalde de As Neves que
a relación entre o seu concello e o
SERGAS non existe, que non hai
comunicación da consellería de sa-
nidade co concello para informar
da situación epidemiolóxoca local.
En Salceda pasa o mesmo?

Por desgraza si, exactamente o mes-
mo. A nós toda a información vennos
sempre desde o centro de saúde
pero desde o SERGAS non temos
ningún tipo de comunicación

E do traballo dos profesioais do
centro de saúde de Salceda que nos
dis?

O seu traballo é espectacular o seu

interese e esforzo en comunicar e
en facer todo o que estea na súa
man para mellorar a situación é im-
pagable. Ás veces o seu bo facer
non pode ser percibido con claridade
debido á imposición da atención
telefónica pero abofé que o traballo
do persoal sanitario é excelente

Lin nalgún sitio queixas do sector
da hostalería sobre un suposto ex-
ceso de celo da policía local de Sal-
ceda no control dos seus locais. Que
tes que dicir ao respecto?

Eu levo como concelleira de co-
mercio e hostalaría máis dun ano,
desde que iniciamos este goberno
de coalición, e teño que dicir que o
trato que recibín de todo o comercio
e de toda a hostalaría foi excelente.
Creo que non debemos crear un re-
celo da veciñanza cara a un sector
moi castigado. A ampla maioría da
hostalaría cumpre as normas sani-
tarias con rigor e responsabilidade

VERÓNICA TOURÓN, TENENTA DE ALCALDESA DE SALCEDA

O concello de Salceda vive unha situación política peculiar pois a complexa
situación aritmética resultante das eleccións do 2.019 propiciou un acordo
de goberno de ultimísima hora entre Movemento Salceda e o Partido
Socialista polo que os primeiros, na persoa de Loli Castiñeiras, asumirían a
alcaldía os dous primeiros anos de mandato, e os segundos, na persoa de
Veronica Tourón, farían o propio os dous últimos anos do mandato. A pouco
máis de medio ano para que se produza o cambio de alcaldesa falamos con
Verónica, actual tenente de alcaldesa,  e próxima alcaldesa socialista, a
partir da segunda metade do ano próximo, da vila de Salceda. Velaí vai o
que deu de si a nosa conversa

“AS RELACIÓNS CON MOVEMENTO SALCEDA SON
MOI BOAS E ASÍ VAI SEGUIR SENDO CANDO SE
PRODUZA O CAMBIO NA ALCALDÍA”
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e non penso contribuir a ningún tipo
de polémica ao respecto.

Xa,  pero existe ese exceso de celo
da policía local?

Eu quero dicir que as incidencias son
mínimas e os hostaleiros entenden,
na súa ampla maioría, que o lóxico é
que a policía faga o seu traballo e
asegure o cumprimento das normas,
pois é en beneficio de todos.

Varios alcaldes e alcaldesas mani-
festáronme a súa preocupación por-
que como consecencia da crise sa-
nitaria incrementáronse substan-
cialmente as familias que requiren
da axuda dos serrvizos sociais dos
concellos para atender as súas ne-
cesidades máis básicas. No caso de
Salceda como o levades?

Nós tivemos un repunte moi impor-
tante durante o confinamento de
marzo e abril pois as familias que
necesitaron atención dos servizos
sociais multiplicáronse por dous.
Cando se reabriron os negocios e a
actividade económica baixou un
pouco o número de persoas que es-

taban nesa situación, pero segue a
ser superior a como estabamos antes
de marzo.

Están os servizos sociais do concello
preparados por se se dese un repunte
de familias que precisen da súa axu-
da?

Eu penso que si. A verdade é que a
concellería de servizos sociais diri-
xida pola compañeira Gela Ledo,
conta cun equipo humano excep-
cional e teño a certeza de que, por
difícil que sexa a circunstancia a
atender, saberán estar á altura. Xa o
amosaron na época do confinamento
e volverano a amosar todas as veces
que faga falta.

E a parte económica?
Como fixemos en marzo, a atención
ás necesidades máis básicas da nosa
veciñanza é esencial para nós e o
xiro económico que sexa necesario
para que ninguén veciño ou veciña
quede atrás será executado sen nin-
gún tipo de dúbida.

Fóra da pandemia hai vida política
e máis en Salceda cunha aritmética

municipal tan peculiar.Como está
sendo a convivencia cos vosos socios
de goberno de Movemento Salce-
da?

As relacións son moi boas. E o equi-
po de goberno está cohesionado e
funcionando moi ben.

Dentro de máis ou menos medio
ano vas ser alcaldesa de Salceda.
Xa o tes interiorizado?

Creo que o teño interiorizado xa
desde o primeiro momento. Non só
eu senón todo o grupo municipal.

Prevés que cando ti pases a ser a al-

caldesa e Loli a ser tenente de al-
caldesa a armonía entre o PSOE e
MS vaise seguir mantendo?

Por descontado. Non contemplo
outra hipótese.

Rematamos pedíndoche que valores
á oposición do PP?

No que respecta á situación sanitaria
o PP de Salceda si soubo estar á al-
tura, foron leais e construtivos. No
que respecta ao resto da vida política
eu creo que a súa forma de exercer
a oposición alónxase bastante de
seren construtivos.

Outlet de xoguetes

MOLINER
POLÍGONO A GRANXA PARCELA 259 NAVE 6
O PORRIÑO - 986 346 787 - info@jmoliner.com

Pedidos whatsapp 620 571 767
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SALCEDA

O Pleno da Corporación Mu-
nicipal do Concello de Salceda
ven de aprobar por unanimidade
o proceso de licitación do servizo
de axuda no fogar (SAF) para
os vindeiros 4 anos, por un im-
porte de 2.895.894,26 €

O proceso de licitación do
SAF é o de importe máis elevado
no que vai de lexislatura, supo-
ñendo máis dun 15% do orza-
mento municipal, e convócase
pola caducidade do anterior con-
trato, que nos últimos anos se
ven prestando pola empresa SO-
CISER.

O Concello de Salceda pasará
dun custe de 14,30 € por hora a
un prezo de 18,71 €, nun im-
portante esforzo económico di-
rixido a un dos colectivos máis
vulnerables, o das persoas maio-
res, que neste momento de pan-
demia toca protexer máis que
nunca. 

A alcaldesa, Loli Castiñeira,
lembrou no Pleno que a Xunta
mantén a súa aportación en 9,70
€/hora, moi lonxe dos 18,71 €
do prezo de licitación, obrigando
ao Concello e ás persoas usua-
rias a facer un maior esforzo
económico para a prestación
do servizo. Criticou tamén a

alcaldesa que a Xunta de Galicia
concede novas horas sen previo
aviso aos Concellos, esquecendo
que estes deben contar con con-
signación orzamentaria que per-
mita ofrecer o servizo, o que
obriga en moitas ocasións a ter
que rexeitar esas horas tan ne-
cesarias.

Gela Ledo, Concelleira de
Benestar, agradeceu o traballo
realizado polo departamento de
servizos sociais na elaboración
deste expediente que se demorou
por mor da pandemia. “Trátase
dun servizo fundamental que
axuda ás nosas persoas maiores,

e deste xeito darémoslles unha
maior estabilidade tanto a elas
como ás traballadoras que re-
alizan este servizo”.

Loli Castiñeira, alcaldesa de
Salceda: “temos que protexer
ás nosas persoas maiores agora
máis que nunca, e somos cons-
cientes de que o SAF é un servizo
de vital importancia para que
poidan seguir a facer vida normal
nos seus domicilios, ofrecendo
deste xeito un servizo funda-
mental tamén para as familias,
quen en moitas ocasións non
teñen medios para unha correcta
atención a estas persoas”. 

o concello de salceda de caselas
licita o saF por 2.895.894,26€

o programa integrado de
emprego inserta ao 72% das
persoas participantes
SALCEDA

O Programa Integrado de
Emprego que o Concello de Sal-
ceda de Caselas está a desen-
volver dende o mes de outubro
do pasado ano está a obter uns
resultados moi positivos a pesares
da crise sanitaria, que agora se
poderán prorrogar despois da
ampliación do Programa que
ven de comunicar a Consellería
de Emprego e Igualdade.

O Programa atende a 100
persoas desempregadas, e está
a conseguir importantes avances
no que a inserción laboral se re-
fire, cun 72% de participantes
que traballan ou traballaron ao
longo do programa, un 32% que
xa cumpriron o obxectivo e con-
tinúan traballando hoxe en día,
e cun 55% con un contrato la-
boral nestes momentos. Tamén
catro das persoas participantes
foron orientadas a retomar os
seus estudos, cursando neste
momento estudos de formación
profesional. O Programa abarca
moi diferentes iniciativas segun-
do os perfiles das persoas parti-
cipantes, como é o caso de 7
destas persoas que están a sacar
o permiso de conducir B, cons-
cientes dende o Concello de que

este permiso resulta fundamental
en moitos postos de traballo.

Dende o mes de xaneiro im-
partíronse un total de 5699 h de
formación, das cales 4628 h im-
partíronse de xeito telemático e
1070 h de formación presencial.
Na actualidade estase a impartir
formación de almacén, limpeza,
administración e permiso de
conducir B, estando rematados
os outros itinerarios formativos.
12 persoas realizan nestes mo-
mentos o curso de limpeza de
superficies e mobiliario en edi-
ficios e locais e no vindeiro mes
de decembro realizarán prácticas
en empresas, ao igual que xa o
fixeron outros 23 participantes,
que no 90% dos casos desem-
bocou nun contrato laboral nesas
mesmas empresas.

Verónica Tourón, concelleira
de Formación e Emprego: “a
liña que establecemos dende o
principio de lexislatura de apostar
pola creación de emprego está
dando resultados moi positivos
e a inserción laboral destas per-
soas non só mellora a súa vidas
senón tamén a da veciñanza,
porque o emprego significa ta-
mén dinamización do comercio,
da hostelería e da economía lo-
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PONTEAREAS

O Concello de Ponteareas, segundo
informa a concelleira de Medio Ambiente,
Rosa Covelo, asinou con Cáritas un con-
venio de colaboración para a xestión de
residuos téxtiles. Grazas a este convenio
colocaranse varios colectores na rúa para
a recollida de roupa e materiais téxtiles
que serán xestionados posteriormente
pola empresa á que Cáritas encarga éste
servizo “Servicios Comerciales de In-
serción Laboral”, entidade que ten como
obxectivo a creación de postos de traballo
de inserción socio-laboral mediante a co-
rrecta xestión de residuo téxtil.

Nunha primeira fase instalanse co-
lectores textiles na Avda. de Galicia,
Avda. Castelao e Rúa Redondela no
núcleo urbano  e nas parroquias de San-
tiago de Oliveira, Bugarín, Guillade,
Areas, Moreira, ademais de no Punto
Limpo. Ésta acción enmarcase nos ob-
xectivos da estratexia de cambio “Pon-
teareas hábitat saudable”, “temos que

evitar que a maioría dos residuos textiles
acaben nos vertedoiros e traballar na liña
marcada pola Unión Europea para esta-
blecer unha recollida separada para os
residuos téxtiles ao máis tardar o 1 de
xaneiro de 2025”, indicou a concelleira
nacionalista

Poderá depositarse roupa e calzado
en bo estado dentro de bolsas pechadas e
non moi voluminosas.

o concello de ponteareas colabora con cáritas na xestión
de residuos téxtiles coa colocación de contenedores



PONTEAREAS

O concelleiro de Cultura, Fernando
Groba, anuncia que o doutor en Economía
e profesor da Universidade de Oviedo
Damián Copena Rodríguez resultou ga-
ñador do VIII Premio de Investigación
Fermín Bouza Brey 2020 polo seu pro-
xecto de investigación titulado  “Manexo
comunitario dos recursos naturais: pasado,

presente e futuro dos montes veciñais en
man común de Ponteareas”.

Os obxectivos deste traballo, dotado
polo Concello de Ponteareas con 3.000
€, son caracterizar e analizar a dinámica
histórica dos montes veciñais en man co-
mún do concello de Ponteareas, identificar
e caracterizar as institucións de manexo
comunitario dos recursos naturais.

o condado
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Melloras no centro do obradoiro
ocupacional “asprodico” e na asociación
de Veciños de canedo 

damián copena, gañador do Viii premio de
investigación Fermín Bouza Brey

PIROTECNIA 
ESPERANCITA
Pon un toque de color

a tus celebraciones
RÚA AZORÍN, 5
PONTEAREAS
649 290 211

PONTEAREAS

O alcalde de Ponteareas, Xosé Re-
presas, informou nunha recente reunión
do Consello Sectorial Social do proxecto
de mellora do centro municipal ubicado
en Canedo que acolle o obradoiro ocu-
pacional de persoas con discapacidade
coñecido por “Asprodico” así como os
locais da Asociación de Veciños de Ca-
nedo e tamén da Asociación Adapta. O
obxecto do proxecto, que ten un custo
total de 305.186,30 euros, é mellorar o
edificio coa reforma da envolvente térmica
e dotar de  instalacións de climatización
para mellorar a confortabilidade das ins-
talacións e a redución das emisións de
CO2. Represas tamén deu conta da che-
gada dunha boa noticia que asegura a
realización destas obras; o proxecto vén
de ser seleccionado polo IDAE (Instituto

para a Diversificación e Aforro Enerxé-
tico) coa concesión dunha subvención
de 216.732,24 €. O Concello de Pontea-
reas presentara no pasado mes de marzo
este proxecto á convocatoria de axudas
de proxectos singulares das entidades
locais do Programa Operativo FEDER
da Unión Europea de crecemento sostible
que xestiona o IDAE. O Concello asumirá
o coste do importe restante, 88.454,06
€. Coas actuacións contempladas no pro-
xecto lograrase un aforro no consumo
do edificio do 56% para o que se aco-
meterá o illamento das fachadas polos
exterior dos diferentes módulos, illamento
da cuberta polo exterior e dos falsos
teitos, substitución das carpinterías ex-
teriores dos módulos superiores, reno-
vación integral dun local da planta baixa
e acondicionamento da soleira.
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PONTEAREAS

Non hai virus que pare as
gañas de aprender dos e das ca-
tivas de Ponteareas e por iso a
Concellaría de Ensino, que dirixe
a tenenta de alcalde Cristina F.
Davila, retomou a terapia asistida
con cans para o alumnado do
CEIP Mestre Ramiro Sabell re-
adaptándose para cumprir coas
normativas sanitarias e de se-
guridade fronte á COVID-19.

Sesións individuais repartidas
en varios días e dirixidas a todo
o alumnado NEAE deste centro
público fan posible que a in-
clusión e a igualdade estea cada
día máis preto.

Esta terapia daba os seus

primeiros pasos no curso escolar
2018-2019 da man da concellería
de Ensino incorporándose no
curriculum do CEIP Mestre Ra-
miro Sabell Mosquera destinada
ao alumnado con necesidades
específicas de apoio educativo
(NEAE). 

Eco e Uma traballan co
alumnado NEAE de infantil e
primaria de xeito interdisciplinar
interactuando en cada sesión os
expertos cánidos, os técnicos
en IAP(Investigación de Acción
Participativa) e a mestra/e de
pedagoxía terapéutica ou audi-
ción e linguaxe.  Cada sesión é
previamente estudada e deseñada
co profesorado do centro para

acadar os obxectivos progra-
mados.

En contínua mellora, e sem-
pre desenvolvendo un traballo
en equipo, a concellaría, o centro
escolar, a ANPA e as profesionais
deste método agardan poder
volver a traballar coas aulas de
referencia destes alumnos.

A terapia asistida con cans
axuda ao alumnado NEAE pero
tamén ao resto do alumnado.
Julia e Eugenia Correa explican
os beneficios que reporta para
toda a comunidade educativa e
os avances que se acadan “maior
motivación, atención e concen-
tración na súa contorna inme-
diata”.

a innovadora terapia asistida con cans
adáptase á nova normalidade

PONTEAREAS

Ante a complicada situación
actual que nos ocupa, o co-
mercio local do concello de
Ponteareas loita por conciliar
os seus clientes.

Pon en marcha un novo
servizo de reparto,  de man da
Asociacion de Comerciantes
Banastra, Banastra Express.

Nestes momentos mais que
nunca mercar no comercio lo-
cal,  e sinónimo de tranqulidade
cumprindo estrictamente as
condicions de desinfección
tanto nos productos como nos
nosos establecementos. 

Un servizo profesional e
con garantías. 

O servizo comezara este
xoves 12 de novembro. 

Unha iniciativa cunha soa
premisa dar una facilidade
mais a seus clientes e fomentar
e incentivar o mercar no pe-
queno comercio. 

Dende Banastra dans as
grazas a todos os seus socios
a todo comercio e a o Concello
de Ponteareas.

gran iniciativa da asociación de
comerciantes de ponetareas

PONTEAREAS

O Concello de Ponteareas
deu a coñecer a resolución das
axudas de apoio concedidas á
actvidade realizada polas casas
e centros culturais de Pontea-
reas. As axudas, outorgadas a
21 casas ou centros culturais,
suman un total de 50 000 euros.
As cantidades para cada co-
lectivo van dende os 1350 ata
os 4300 euros.

O concelleiro de Cultura e
Lingua, Fernando Groba, des-
tacou a importancia destas axu-
das nun dos momento máis
complicados para os centros e
casas culturais por mor da
crise sanitaria da Covid-19.
“Dende o Concello queremos
recoñecer o enorme esforzo

realizado polos distintos co-
lectivos culturais, sempre pero
máis agora nunha situación
tan complexa para todas e to-
dos” manifestou Groba.

Con estas axudas, o Con-
cello colabora para manter a
actividade e os gastos de fun-
cionamento e mantemento das
casas e centros culturais de
cada unha das parroquias do
municipio.

As cantidades asignadas
pola comisión de avaliación
foron realizadas consoante os
criterios fixados nas bases da
convocatoria en que se tivo
en conta, entre outros, o nú-
mero de actividades progra-
madas ou o número de persoas
asociadas. 

50.000 euros en axudas a casas
e centros culturais

PONTEAREAS

A Concellaría de Cultura do
Concello de Ponteareas, que
dirixe o nacionalista Fernando
Groba Bouza, convocou a V
edición do certame de poesía
Xogos Florais no mes de marzo
con intención de facer a entrega
de premios o día 17 de maio
no marco das actividades con-
memorativas do Día das Letras
Galegas 2020. No entanto, o
confinamento e o estado de
alarma obrigaron a ampliar o
prazo de presentación e a anular
todas as actividades que o De-
partamento de Cultura tiña pla-
nificadas.

Agora, aproveitando a nova
convocatoria do plenario que
a Real Academia Galega co-

municou para homenaxear a
figura de Ricardo Carvalho
Calero -que coincidiu co 110
aniversario do seu nacemen-
to- e o fallo dos membros que
conformaron o xurado do con-
curso, a concellería entregou
os galardóns nun acto que se
caracterizou por ser moi dis-
creto, sen público, ao aire libre
e coa distancia social necesa-
ria.

As persoas vencedoras desta
edición foron: na categoría in-
fantil, Marina Darriba Barbosa
-co poema titulado “Azul”-,
Arón Pregal Pérez -con “O
can”- e Lucas Días Gómez -
con“O Condado Paradanta”; na
categoría xuvenil, as persoas
galardoadas foron Elia González

García -polo seu poema “O
meu mundo”, Jennifer Abal da
Silva -con “Dunha nena orfa”-
e Melisa López Muñoz -con
“O vacío”. E, na categoría adul-
to, Rosa María Novoa Vázquez
-con “Primavera Punk”, Ana
Belén Fernández Melón -con
“Blasfemias”- e Dina Carpente
-con “Inimigo invisible”-. 

O xurado, que o conforma-
ron o filólogo, profesor, dra-
maturgo e escritor polifacético
Roi Vidal Ponte, a avogada e
escritora Isabel Blanco e o fi-
lólogo, profesor e concelleiro
de Cultura Fernando Groba,
valorou “a calidade poética e
lingüística dos textos así como
a súa orixinalidade e capacidade
de evocación”.

o concello entregou os premios dos
xogos Florais 2020!
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entrevista

De onde es ti?
Eu son de Vigo
Cal é a túa formación académica?

Son economista
Onde estudaches?

En Vigo, que daquela era campus da
Universidade de Santiago, e en Oviedo.
Xa pasaron moitos anos desde que ti e
eu estudamos, eu gardo recordos en-
trañables da miña época universitaria.
E ti?

E tanto que si. De feito aínda hoxe,
tantos anos despois de rematar a miña
carreira conservo amizades daquela épo-
ca. E una vez cada dous anos quedamos
en Oviedo para darnos una aperta e
lembrar aqueles tempos
Pero supoño que as festas, que facedes
agora, nesas xuntanzas bienais en Ovie-
do, non serán tan intensas como as
que faciades cando erades estudantes?

Ha ha ha ha. Non,home, agora son dis-
tintas claro, pero tamén teñen o seu

encanto. Cando eu era estudante todo
estaba moi mediatizado pola vida política
que, naquel momento, nos estertores
do franquismo ou no abrente da demo-
cracia, inundaba case cada acto vital.
Eu cheguei a ter neses anos una mili-
tancia política moi activa nunha orga-
nización moi á esquerda do que é a es-
querda política actual. Tamén tiñamos
todos eu incluído, moito máis pelo que
agora claro
Ha ha ha ha. E a vida profesional
como a iniciaches, Javier?

Pois una vez rematada a carreira tiven
algúns traballos ata que no ano 1.984
decidín montar a miña propia empresa,
e alí naceu TEMASA
Temasa ten xa que logo,36 anos de ac-
tividade ininterrompida?

Efectivamente
En máis de tres décadas de actividade
supoño que terás visto todo tipo de si-
tuacións económicas; pero alguna vez

percibiches algún momento tan preo-
cupante como este?

Nunca, nunca xamais. E efectivamente
teño convivido con crises económicas
moi graves, tamén con moi bos mo-
mentos todo hai que dicilo, pero algo
tan sumamente duro e de consecuencias
económicas tan difíciles de prever non
o vivín nestes 36 anos de actividade de
Temasa, nunca. Esta crise trascende o
estritamente económico, como outras
anteriores, e hai factores aleatorios que
incidirán en que a súa solución sexa
máis ou menos pronto que son absolu-
tamente imprevisibles.
Os afectados son tanto empresarios
como traballadores?

Por descontado a situación é crítica para
todos. O covid 19 supón un cambio na
vida de Europa cunhas consecuencias
impactantes cuxo resultado final non se
pode saber aínda, pero témome que o
golpe sexa dramático para amplos seg-

No medio dun océano de incertezas e angustias case para cada ser humano, que non sabe se mañá poderá seguir abrindo o seu negocio, ou manter o
seu posto de traballo, quixemos coñecer como está un dos sectores que no confinamento de marzo sufríu un impacto máis directo, en forma de
multiplicación ad infinitum do seu volume de traballo,  da crise sanitaria; AS XESTORÍAS, que durante aquelas semanas ,  case de hoxe para mañá,
vironse na obriga de xestionar centos de ERTES para milleiros e milleiros de persoas. Como o levaron naquel momento?, están preparadas para
afrontar unha probable situación como a de Marzo?...Para coñecer as respostas falamos con Javier Alonso, o propietario de TEMASA una das xestorías
máis prestixiosas de Vigo.

AS XESTORÍAS E A CRISE SANITARIA

“TEÑO CLIENTES PSIQUIATRAS, QUE ME MANIFESTAN
QUE TEÑEN UN VOLUME INMENSO DE PACIENTES CON
EPISODIOS DE ANGUSTIA EXISTENCIAL DERIVADOS DA
SITUACIÓN SANITARIA”

JAVIER ALONSO, TEMASA
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SALVATERRA

Os colexios de Salvaterra de Miño
participan no proxecto Prevención da
Violencia de Xénero en Educación, a
través do Concello e subvencionado
pola Deputación de Pontevedra.

O Concello considera que é un
programa moi importante para @s
nos@s pequen@s. O obxectivo do
mesmo é favorecer as relacións de xé-
nero saudables, baseadas na igualdade,
no  respecto mutuo e na liberdade in-
dividual;  anticiparse ao establecemento
das relacións asimétricas entre o home
e a muller que supoñan o sustento da

violencia de xénero nas súas distintas
modalidades,  ademais de apoiar ao
profesorado na educación emocional
do alumnado.

O programa vai dirixido ao alum-
nado e profesorado de 3º e 4º de pri-
maria do CEIP Infante Felipe, CEIP
de Leirado e CEP Carlos Casares, o
número aproximado de participantes
será de 215.

Todas as actividades serán presen-
tadas e programadas xunto cos centros
educativos durante o mes de novembro,
uns de forma presencial e outros de
forma online.

o concello de salvaterra organiza
unha campaña de prevención da
violencia de xénero nos seus centros

COVELO

A delegada territorial da Xunta en
Pontevedra, Luisa Piñeiro, mantivo
unha xuntanza de traballo co alcalde
de Covelo, Pablo Castillo, con motivo
da súa primeira visita institucional ao
municipio, na que se analizaron unha
decena de proxectos estratéxicos para
este concello da bisbarra da Paradanta.
A representante autonómica pechou
co rexedor, como obxectivos máis in-
mediatos, a resolución da solicitude
do Obradoiro de Emprego “Medrando
entre Todos”, de xeito compartido con
Mondariz, a construción dunha área
de autocaravanas con axuda de Turismo
de Galicia, a execución de novos pro-
xectos de saneamento, os investimentos

dos fondos europeos a través do Grupo
de Desenvolvemento Rural (GDR),
que agora preside o propio Pablo Cas-
tillo, e o desenvolvemento de proxectos
de aldea-modelo impulsados pola Con-
sellería de Medio Rural.

Así mesmo, a delegada territorial
tamén recibíu outras peticións referidas
ao goberno galego, aínda que circuns-
critas a un ámbito de medio prazo, se-
gundo especificou o rexedor. Entre as
mesmas figuran actuacións de desen-
volvemento de espazos de carácter in-
dustrial, a posibilidade de dotarse
dalgún equipamento social e de atención
á terceira idade ou algunha acción en
materia de vivenda, preferentemente
de carácter social.

a delegada territorial, luisa piñeiro,
analiza unha decena de proxectos
co alcalde de covelo, pablo castillo

mentos sociais. Eu teño dous psiquiatras
clientes e ambos manifestan que teñen
un volumen de pacientes elevadísimo con
episodios de angustia existencial derivados
da incerteza social e económica que pro-
voca a situación sanitaria.
Lin nalgún sitio que durante os meses
de confinamento o volume de traballo
que tivestes nas xestorías foi  sobrehumán
e que incluso chegou a afectar ao equili-
brio emocional de moitos profesionais.
Eso é así?

Eso é, sen dúbida, así.Tal como estaba
deseñado o acceso aos ERTES era nece-
sario xustificalo empresa a empresa e tra-
ballador a traballador. O traballo foi tan
inmenso que nós chegamos a traballar
sábados e domingos comendo bocadillos
na oficina.
Caramba¡¡

É que non había máis remedio. No caso
contrario non tiñamos tempo material
para presentar todos os ERTES en tempo
e forma e habería persoas que non poderían
cobrar. Eu non estou na cabeza de ninguén
e non podo saber como o levou cada
persoa, pero é prácticamente imposible
que un volume xigantesco de traballo,
en tan pouco tempo, e de tanta responsa-
bilidade, non afecte ao equilibrio emo-
cional do traballador que se vea sometido
a tal nivel de presión. Eu quero aproveitar,
Tino, a oportunidade que me dades para
exepresar o meu orgullo e agradecemento
polo nivel de esforzo e profesionalidade
dos compañeiros e compañeiras de Te-
masa. Grazas a eles, e aos profesionais
de moitas outras asesorías, foi posible
xestionar a treboada inmensa que, de sú-
peto, nos veu enriba.
De todas as empresas que xestiona a túa
asesoría ningunha caeu?

Algunha do sector da hostaleiria, pero a
caída de clientes que tivemos nós non foi
significativa. Tes que pensar que Temasa
é una asesoría que xa leva moitos anos e

o seu corpo de clientes, en liñas xerais,
son empresas xa consolidadas. Agora ben,
teño que dicir tamén que algunha desas
empresas están realmente preocupadas
por outro posible peche de actividade.
E se iso se volvese a producuir?

Teño a certeza de que o dano sería aínda
máis grave que en marzo e, non sei cantas,
algunas empresas poderían cair.
Agora a 3 de novembro, sen peche de
actividade de momento, o voso traballo
está en parámetros semellantes a antes
do confinamento de marzo?

Si, poderiamos dicir que si. Agora mesmo
estamos case en situación de normalida-
de.
Como valoras as medidas económicas
da administración estatal para tratar
de paliar as consecuencias derivadas da
crise sanitaria?

Os ERTES foron unha medida positiva.
O resto  paréceronme insuficientes, de
extrema dificultade burocrática e coa di-
ficultade engadida dun enorme e variado
volume normativo que facía tolear ata ao
profesioal máis sereno e paciente.
E a administración autonómica?

Máis ou menos o mesmo. Ambas admi-
nistracións o único que fixeron foi adiar
impostos, axudas reais non houbo, porque
os créditos ICO poden ser una axuda, ou
se o mecado non xenera as condicións
necesarias para devolvelos poden ser un
problema engadido. En defnitiva eu vexo
incertezas económicas terribles tanto para
empresas como para traballadores e tra-
balladoras.
No caso de que houbese que afrontar
un segundo confinamento co parón eco-
nómico conseguinte, as xestorías estarían
preparadas para afrontar a fervenza de
problemas que se vos virían enriba?

Uff vaia pregunta.Eu podo falar por Te-
masa, e se pasa de novo o de marzo teria-
mos que contratar un mínimo de tres eco-
nomistas máis de contado.
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HORIZONTAIS:
A GRAN POETA GALEGO DE ELEVADO COMPROMISO

POLÍTICO.
B QUE SE ENFADA CON FACILIDADE-CEN.
C CONTENTA-LETRA DE PLURAL-SÍMBOLO DE

SUESTE.
D INTERVALO ENTRE DÚAS FASES DA LÚA-PARTIDO

REXIONALISTA CÁNTABRO-CONSOANTE.
E PREPOSICIÓN A EN LATÍN-OBXECTO CONSTRUÍDO

PARA REALIZAR UNHA FUNCIÓN.
F GRUPO DE INTELECTUAIS OURENSÁNS

CONSTITUÍDO EN 1921-DESGASTTE PRODUCIDO
POLA ACCIÓN DOS ELEMENTOS CLIMÁTICOS.

G PARROQUIA DE FORCAREI-ANIMAL ANFIBIO.
H A PRIMEIRA VOGAL-MOVER REPETIDAMENTE OS

BRAZOS.
I MAMÍFERO MARSUPIAL-LONXA.
K SÍMBOLO QUÍMICO DO FÓSFORO-REDES DE

NEURONAS ARTIFICIAIS-VOCAL-UNIDADE
MONETARIA DE XAPÓN.

L MARCHAR-GAS QUE RESPIRAMOS

VERTICAIS:
1 EX ALCALDE DE MOAÑA-3,14.
2 QUE TEÑEN AREA-CONSOANTE-CONSOANTE
3 O CONTRARIO DE TODO-PREPOSICIÓN.
4 UTILIZADA-SÉPTIMO PLANETA DO SISTEMA

SOLAR.
5 COMISIÓN EUROPEA-QUE NON TEÑEN PÉTALOS.
6 FLOR DO LIRIO-ÁRBORE DA FAMILIA DAS PALMAS-

UN.
7 MEGABITE-DESCENDENCIA-NOVE.
8 SÍMBOLO DO ALUMINIO-AUMENTAR A

INTENSIDADE DO SON-VOGAL.
9 NOTA MUSICAL-151-MALVADO, CANALLA.
10 UN-CONSOANTE-AFLUENTE DO SIL-SIGNO DO

HORÓSCOPO.
11 LÍQUIDO DE CHEIRO INTENSO EMPREGADO COMO

DISOLVENTE INDUSTRIAL-TRIBUNAL ESPAÑOL

o encrucillado de Khan Deán

  1       2      3      4      5      6     7       8      9     10    11

SOLUCIÓNS:
HORIZONTAIS AA-MANUEL MARÍA.  B-IRASCIBLE-C.  C-LEDA-S-SE.  D-LUADA-PRC-T.   E-AD-APARELLO.F-NOS-EROSION.  G-SOU-
TELO-RA.  H-A-BRACEAR.  I-COALA-RULA.  K-P-RNA-I-IEN.  L-IR-OSIXENO VERTICAIS: 1-MILLAN-A-PI.  2-AREUDOS-C-R.  3-NADA-
SOBOR.  4-USADA-URANO.  5-EC-APÉTALAS.  6-LIS-ARECA-I.  7-MB-PROLE-IX.  8-AL-RESOAR-E.  9-RE-CLI-RUIN.  10-I-S-LOR-LEO.
11-ACETONA-AN
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Aínda que a situación varía pouco
menos ca dun día para outro,;a día
de hoxe, 5 de novembro, como está a
situación sanitaria no teu Concello?

Ben, como ti apuntas a situación é
moi variable, pero a día de hoxe no
noso pobo a situación é moi positiva.
Agora mesmo só temos dous casos
activos perfectamente controlado polo
SERGAS.

Estades no semáforo verde logo?
Si, levamos varios días así, de feito
nós nunca chegamos a pasar de ama-
relo. Estou moi orgulloso do nivel de
responsabilidade e civismo que amosa
a veciñanza do noso pobo.

Ti sempre defendiches as avantaxes
da vida no rural.  Se cadra esta des-
graciada situación sanitaria veno a
amosar?

Para min sempre estivo claro, pero
creo que a raíz do contexto no que es-

tamos actualmente, moita xente está
comezando a velo. Por fin o factor
dispersión,  que fai máis difícil a vida
cotiá no noso mundo, pode ser visto
como un elemento positivo. Como xa
che dixen moitas veces Tino, eu creo
que debemos de valorar en positivo,
tanto o noso entorno como a nosa
maneira de vida.

E ti cres que se pode dar ese tipo de
valoración?

Eu creo que por primeira vez en moitas
décadas estase vendo con envexa a
quen vivimos no rural. De feito nota-
mos unha maior demanda de ocupa-
cións de vivendas.

As Neves non vai estar afectada polo
peche da hostalería que entrará en
vigor o día de mañá, nin polo peche
perimetral que teremos que padecer
os que vivimos nalgún dos 60 concellos
afectados, pero supoño que o peche

de Ponteareas si que será un grave
atranco para a vosa veciñanza?

Si claro que o é. Calquera limitación
da mobilidade é un atranco impor-

tante,  tanto físico como psicolóxico.
E a vinculación de As Neves co
resto de vilas da comarca é indis-
cutible.

Como valoras as relacións que tiveron
co Concello os responsables do SER-
GAS en referencia á situación da CO-
VID no voso pobo?

Eu creo que cómpre distinguir dous
ámbitos,  nun primeiro lugar teño que
dicir que no que respecta ao SERGAS
como institución, ou incluso á propia
conselleira, a relación deles co goberno
municipal foi inexistente.

Inexistente? Así tal cal?
Nestes momentos non temos unha
consellería que se dirixa aos concellos
e nos indique como están as cousas.
Non sei noutros de maior número de
habitantes, pero nos da nosa dimensión
non existe relación.

E o segundo ámbito do que falabas?
Referíame aos profesionais que tra-
ballan no centro de saúde cos que si
contamos desde o minuto 0. Eles si
son marabillosos e no que a eles res-

XOSE MANUEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE DE AS NEVES

O alcalde de As Neves repasa nas nosas páxinas o estado de saúde da política
local con especial incidencia no tema sanitario, que ten ao mundo paralizado
e, que nos últimos meses mudou a vida de todos e todas.

“QUEREMOS QUE QUEN VIVE NO NOSO POBO
RECUPERE O ORGULLO DE VIVIR NAS NEVES, E QUE
QUEN PUIDESE ESTAR INTERESADO EN FACELO
COÑEZA AS INMENSAS AVANTAXES QUE TEN”
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pecta mantéñenos perfectamente in-
formados e dannos moita tranquilidade
e confianza

Fora da cuestión sanitaria. Existe
unha pequena rúa no teu pobo cha-
mada “General Franco”?

Non, de ningunha maneira
Pois teño novas de que alguén mani-
festa vivir en tal rúa?

Non sei a quen te refires, pero sexa
quen sexa pode manifestar o que queira
pero a realidade é a realidade. E a re-
alidade é que esa suposta rúa, que
mencionas, no noso pobo non existe.

Ben entendo que neste contexto tan
complexo é difícil facer algo que non
teña relación coa COVID 19, pero
imaxino que a acción de goberno non
se pode parar?

Abofé que non. Así a modo de síntese
dicirche que tratamos de darlle un
pulo moi importante aos servizos so-
ciais. Este traballo debemos destacalo
ao marxe das decisións que nos vemos
obrigados a tomar como consecuencia
da situación de pandemia que estamos
a vivir, de feito o impulso que o noso
goberno lle deu a esta área tan impor-

tante deixounos nunha situación moito
máis favorable para afrontar as con-
secuencias que nos trouxo a crise sa-
nitaria.

Menciona algunha medida concreta
ao respecto desta situación?

A rehabilitación de vivendas para as
persoas que tiñan pouco menos que
infra vivendas como domicilio.

Iso supón algún gasto para os benefi-
ciarios?

Non. O financiamento asumímolo o
concello e a consellería. Ademais este
é un traballo sostido no tempo, xa o
fixemos o ano pasado. Tamén quixera
salientar o noso programa de recupe-
ración das antigas vivendas de mestres
nas escolas unitarias. Pero se me per-
mites eu creo que o máis relevante da
nosa acción de goberno é o traballo
para tratar de mudar o modelo de re-
lación das persoas co espazo público
alén da comunicación que o concello
realiza con todas e cada unha das per-
soas.

Concreta un pouco máis esta cues-
tión?

Pois puxemos en marcha un programa

que pretendemos desenvolver neste
mandato, que se chama: ”Vive nas
Neves” que pretende recuperar o or-
gullo de vivir no noso pobo e trasla-
darlle á xente que queira vir vivir aquí
de que maneira pode facelo.

A variante de Setados?
A nosa demanda de solución deste
tema é permanente, e por desgraza a
inactividade da Xunta ao respecto de
darlle unha solución parece tamén
permanente. Reiteramos a petición da
posta en marcha da rotonda de Setados.
A situación mellorou un pouquiño co

repintado da estrada pero esa non é
nin moito menos a solución definiti-
va.

Para rematar, as relacións co voso
socio de goberno, como son?

As relacións co PSOE das Neves
nestes momentos son espectaculares,
a convivencia e o entendemento con
eles é moi boa e alén de todas as
avantaxes para o goberno que iso
supón,  estou convencido de que vai
incidir en positivo en que as nosas
formulacións en torno á PLISAN sexan
tidas en conta.



Hai organizacións políticas que eleccións
tras eleccións utilizan as mesmas men-

saxes como solución para todos os males
dun concello. No caso do BNG son as “polí-
ticas transformadoras”, que aparte de ser
un eslogan terían que estar chea de contido
e feitos. 

No ano 2015 os veciños de Mondariz

deciden cambiar o rumbo político da vila e
outorgan a AxM a oportunidade de liderar o
cambio con outras forzas da esquerda. O
BNG decide non formar parte deste novo
escenario porque consideraba que os gaña-
dores das eleccións carecían de proxecto
político e social para Mondariz. AxM vese
obrigado a gobernar en minoría todo o man-

dato, no que se demostrou que sí existía
proxecto: cambios na política cultural, aposta
polo medioambiente, melloras en sanea-
mento e plan revitaliza, programas de em-
prego, cambios en materia de igualdade…

Nas eleccións do 2019 os veciños aproban
a xestión realizada por AxM, volvendo a
gañar as eleccións e o BNG acada un conce-
lleiro máis. O mandato era claro, pedíase un
goberno estable de esquerdas liderado por
AxM, pero o BNG xa tiña outros plans. Tras
2 reunións o resultado e as acusacións non
cambian: recrimínase unha vez máis a falta
de proxecto de AxM. A sensación era que o
entendemento era imposible, algo que me
confirmou nestes días o máximo responsable
do BNG de Mondariz cando lle preguntei se
en algún momento contemplaran formar
parte dun goberno liderado por AxM. O si-
lencio foi a súa resposta. O resultado do de-

sacordo foi un goberno BNG-PSOE apoiado
polo PP, facendo oídos xordos ao demandado
polas urnas. 

Despois de case 30 anos na oposición e
ano e medio de goberno seguimos sen saber
en que consiste o seu proxecto para Mondariz
e as chamadas “políticas transformadoras”.
Chama a atención o descoñecemento total
do funcionamento do concello e dos seus
servizos, con temas tan básicos coma sor-
prenderse polo custe da recollida de lixo e
saneamento e a auga, entre outras cousas.
Este goberno está máis preocupado polo
tacticismo político e nas próximas eleccións
municipais que nos problemas dos veciños.
Neste ano non se aprobaron os presupostos
e non quixeron ir a unha moción de con-
fianza, pero xa anunciaron que os próximos
do 2021 serán aprobados si ou si, con acordos
ou mediante dita moción. Así serán tamén

os de 2022 para chegar ao
2023 cuns presupostos a súa
medida. 

Fai 5 anos esta situación
sería impensable: un goberno
do BNG apoiado pola dereita.
É sorprendente como cambia
o discurso en base a intereses
persoais e políticos.

Despois de 30 anos na
oposición e ano e medio no
goberno seguimos esperando
por políticas transformadoras.
Chegarán?

“políticas transformadoras”XOAN CARLOS MONTES BUGARÍN "CALIS"
Ex alcalde de Mondariz
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Xa temos a terceira entrega de Vicus,
verdade?

Pois si, acabamos de publicala. Desta
volta titúlase “Un lugar afastado”.Se-
guimos co mesmo protagonista,  Manuel
Peixoto, un detective privado vigués.
Os espazos nos que se desenvolve a
trama son os mesmos?

Si, a cidade de Vigo e a Serra do Suido.
Eses son os territorios principais malia
que en cada libro aparecen algúns te-
rritorios secundarios.
A novela está nas librarías?

Acaba de comezar a distribución. Eu
penso que arredor do 10/12 deste mes
de novembro xa estará en todas as li-
brarías.
O protagonista desta teceira parte é o
mesmo que o da segunda, pero non
que o da primeira?

Si, no primeiro libro o protagonista era
un arquitecto que deixou paso no se-
gundo e neste que acabamos de publicar
ao detective Manuel Peixoto.
Nesta terceira parte, o arquitecto

Senén Barreiro xa desapareceu ou
aínda ten algún papel?

Non desapareceu, segue a ter un papel,
aínda que secundario, moi importante.
É amigo do detective e axúdalle na re-
solución dos casos.
Coñecéndote como te coñezo e sen ter
lido esta 3º parte aínda, si as dúas
primeiras, teño a sensación de que o
final de “Un lugar afastado” non é un
final pechado?

Non, efectivamente  non está pechado
o final. De feito a miña idea é superar
a triloxía.
E tes algo na mente xa para pensar
na tetraloxía?

Si, xa estou a traballar nun cuarto libro
Xa¡¡¡ miña nai pero ti non paras Beto¡¡
Ben, pero aínda está por ver que o re-
mate, que me guste a min e que tamén
lle guste á editorial.
Din que os homes non temos capaci-
dade para facer dúas cousas a un
mesmo tempo, eu polo menos non a
teño, pero ti que estabas coa man es-

querda rematando a terceira parte, e
coa dereita iniciando a cuarta?

Ha ha ha ha. Ben, sabes que os escritores
nunca paramos e eu confío en que che-
guemos ao cuarto polo menos.
A valoración da repercusión das dúas
primeiras partes?

Enormemente positiva. Estou moi sa-
tisfeito, emocionado e agradecido pola
acollida que tiveron as dúas primeiras
partes de VICUS.
É posible ler “Un lugar afastado” sen
ter lido as dúas entregas iniciais”?

Si, son historias independentes aínda
que ao ser unha saga,  se se pode, eu
recomendó comezar polo principio para
poder comprobar a evolución dos per-
sonaxes.
Que expectativas tes para a terceira
novela que acaba de saír ao merca-
do?

Se tivera a repercusión dos dous pri-
meiros eu quedaría moi contento.O
que me chega  a min é que existía ex-
pectación nos lectores pola súa aparición

e a verdade eu estou moi ilusionado.
Hai algún tipo de patrón na tipoloxía
xeral do lector de VICUS?

Non eu creo que non. Temos lectores
de todo tipo.
Rematamos Beto. Para cando VICUS
no cinema?

Eu estaría encantado claro. Se unha
productora se animase eu sería feliz.
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O noso amigo Beto Luaces ven de publicar a III entrega da súa serie de novela negra VICUS. Desta volta leva por título “UN LUGAR AFASTADO”.Sen dúbida un regalo moi
apropiado para estas festas deste nadal atípico. Novela negra de grande calidade na que o escritor desenvolve unha trama de elevada intensidade narrativa cuxa tensión
dramática non deixa a ninguén  indiferente.Neste momento as restriccións sanitarias impedironos tomar un café con BETO, pero foi un pracer conversar novamente con el.

CHEGA ÁS LIBRARÍAS A III ENTREGA DA SAGA DE NOVELA NEGRA “VICUS”
DO ESCRITOR VIGUÉS BETO LUACES

“ESTOU AGRADECIDO E EMOCIONADO POLA ACOLLIDA
QUE ESTÁN A TER AS MIÑAS NOVELAS”

BETO LUACES



Cal é a situación actual de Barreras?
Para nós é unha situación crítica, case
de parálise pois malia que hai unha
nova dirección, non vemos que estea a
facer o necesario para situar ao estaleiro
nuns parámetros adecuados que ase-
guren a súa continuidade futura.

Por que?
O naval é un mundo moi concreto que
require métodos de traballo propios
do sector, e que non se pode dirixir a
modo de executivos dun holding fi-
nanciero. 

Estades preocupados pola situación
dos traballadores?

Enormemente preocupados, non só po-
los traballadores do estaleiro senón pola
situación de todas as persoas da indus-
tria auxiliar. O estaleiro débelles moitos
cartos ás empresas auxiliares, estas mar-
chan para casa sen cobrar e o barco da
nova propietaria non se pode rematar.
Unha situación complicadísima que
pon en risco centos de postos de traba-
llo e a viabilidade do propio estaleiro.

A administración?
Debe, non só manifestar, senón tamén
executar,unha política inequívoca de
apoio ao sector naval na ría de Vigo, e
non o está facendo.

Ves perigo real de desaparición do Es-
taleiro e en consecuencia de todas as
auxiliares afectadas?

Por desgraza si.
E para a CIG cal sería a forma máis
adecuada de xestionar para evitar ou
polo menos minimizar ese perigo?

A posición da CIG é moi clara ao
respecto: a Xunta de Galicia debe

de exercer as súas competencias
con responsabilidade, deixar de
mirar para outro lado,  abandoar
dunha vez o reino da fantasía, e
executar unha política realista in-
vestindo os recursos que sexan ne-
cesarios para asegurar a viabili-
dade futura dun sector estratéxico
para a ría de Vigo.
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A historia da cidade de Vigo e da súa comarca non se podería entender sen os Estaleiros. Varias xeracións de vigueses e de veciños das vilas da contorna
construíron a súa vida nos chanzos das factorías de construcción naval da nosa ría. Alí viviron sufriron e en ocasións morreron para poder dar de comer
con dignidade ás súas familias.Vigo chegou a posuír os dous estaleiros máis grandes de todo o estado. O segundo Vulcano semella que está a
centímetros da súa morte definitiva, ante a vergonzosa inacción política das distintas administración, e o primeiro Barreras, vive nunha situación de
enorme perigo con dous barcos noruegueses empantanados e cun barco,  propiedade da empresa Rirz Carlton, a nova dona de Barreras, que non se dá
acabado pois as empresas auxliares que prestan servizo no estaleiro deixan de traballar ante a enorme débeda que Barreras ten con eles. Para coñecer
un pouco máis o estado das cousas falamos con Alberte, Secretario comarcal da CIG, e con Emilio operario con máis de 40 anos de experiencia na
construcción naval.

A CRISE DE BARRERAS

“ESTAMOS ENORMEMENTE PREOCUPADOS NON SÓ
POLO FUTURO DE BARRERAS,  SENÓN TAMÉN POLO
DE TODO O SECTOR NAVAL NA NOSA RÍA”

ALBERTE GONÇALVES, SC DA CIG VIGO
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Ti creo que certa veteranía como
traballador do naval tes, non?

Home,  pois creo que si. Teño 62
anos e comecei aos 15.Case 47 anos
na construcción naval xa son uns
aniños.

Sempre na ría de Vigo?
Non, tamén na de Ferrol. Eu son
dalí e vin a Vigo na década dos 80
despois da salvaxe reconversión do
sector naval que se fixo naqueles
anos.

A túa profesión cal é?
Son caldeireiro e interpretador de
planos.

Con tantos anos de experiencia su-
poño que terás traballado en bas-
tantes empresas ?

Si, a verdade é que si.
Estiveches en todos os estaleiros da
Ría de Vigo?

En todos menos en Armón.
O teu sector ten unha dinámica de
funcionamento por picos que poden
moverse en variables moi extremas.
Imaxino que en todos estes anos te-
rás vivido tanto épocas de enorme
volume de traballo como épocas de
moi pouquiño?

Si é así, recordo por exemplo épo-
cas nas que incluso traballadores da
automoción facían cursos de reci-
claxe para entrar no noso sector,
porque había escasez de operarios,
ata o desastre do tax lease que nos
condeou a varios anos no desem-
prego.

Agora mesmo onde traballas?
Para unha empresa asturiana que
estaba traballando en Barreras, no
barco que teñen.

E cal é a situación?
Todo ven de atrás e todo resulta
dunha organización pésima e xes-
tión lamentable. Xa o suposto mi-
ragre PEMEX non foi máis ca unha

fraude, logo o asunto dos dous bar-
cos noruegueses empantanados cos
que ninguén sabe que facer se non
fose dramático sería surrealista. E
o de Ritz Carlton pois a ver como
remata pero moi boa pinta non ten.

Por que ?
Home, en principio no barco que
teñen xa levamos un sobre custo de
arredor de 100 millóns de €. Ase-
made hai unha enorme cantidade
enorme de modificacións dentro do
barco.E por desgraza o estaleiro
non está a pagar as empresas auxi-
liares.

Estades na casa?
Si, desde a segunda quincena de ou-
tubro.A miña empresa chegou a ter
a 90 persoas no estaleiro, logo 40 e
agora mesmo só quedan 8. A situa-
ción é dramática, outra empresa au-
xiliar dun día para outro tivo que
mandar para casa a 104 traballado-

res.
Os traballadores afectados estades
na situación de paro convecional ou
de ERTE?

O noso é un paro convencional. E
o problema insisto non é coa nosa
empresa que non nos debe nada se-
nón entre o estaleiro e as empresas
auxilares que están realmente col-
gadas.

E para ti como se soluciona a situa-
ción?

Pois pagando ás empresas auxilia-
res, só pode ser desa maneira.Á
nosa empresa agora mesmo dében-
lle arredor de 370.000€, e non só á
nosa,  Barreras débelle a todas as
auxiliares o que orixina un pro-
blema enorme.

O que non entendo é que cun novo
propietario, con nova dirección xa
non se soluciona o problema da da
débeda de inmediato para poder
proseguir o traballo con normali-
dade-

Eu tampouco o entendo. Agora están
vendendo que si teñen o financia-
mento pero a solución real, os cartos,
non se acaba de ver. De feito eu teño
medo de que o barco de Carlton
acabe en Cádiz.

A compra de Barreras por Carlton
é con vontade real de pór a empresa
a funcionar ou relamente só para so-
lucionar o problema concreto do
barco que ten esa empresa?

Eu quero pensar que as intencións
son boas.

Cantos traballadores de auxilaires
poden estar vivindo a túa situación?

Entre 350 e 400 persoas
As expectativas?

A día de hoxe son nefastas.

“A DÍA DE HOXE AS EXPECTATIVAS PARA
BARRERAS SON NEFASTAS”

EMILIO MANEIRO, OPERARIO DA CONSTRUCCIÓN NAVAL
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Opasado 8 de marzo, Galegas 8M
facía retumbar as rúas baixo o lema

de “Sen coidados non hai vida”. Cinco
palabras cunha soa pretensión: dignificar
o traballo dos coidados, visibilizar o que
e invisíbel. A pandemia actual provocada
pola COVID é un exemplo práctico e
global dos motivos que impulsan a saída
ás rúas das mulleres: a crise dos coidados
e a crise das mulleres. Así, non foi e non
é un lema sen contido. Dende o femi-
nismo levamos anos reclamando que a
vida debe estar no centro das políticas.
As evidencias son claras: somos as mu-
lleres as encargadas de soster a vida.
Unha evidencia clarificada ca pandemia,
onde fomos as mulleres as encargadas
de soster as actividades esenciais. Sen
embargo, os nosos labores seguen a ser
altruístas, moito tememos que non sai-
remos reforzadas ata que a capacidade
de mobilizacion e presion sexan noto-
riamente palpables.

O sistema capitalista atopase anco-
rado na explotación dos traballos mais
esenciais, precisamente aqueles que son
menos valorados, como é o caso do coi-
dado, a limpeza ou a alimentación. Estes
sectores, todos eles feminizados, carecen
de prestixio social e son os peor valorados
economicamente. Como é posible soster
un mercado que devalúa gradualmente
as actividades canto mais esencias sexan?
Con pobreza, violencia e desigualdade
social. As mulleres temos os menores
salarios, cando os temos. Os traballos
de coidados gratuitos facémolos nós:

coidado de crianzas, de personas enfer-
mas, de personas adultas e sas pero que
precisan ter cubertas as suas necesidades
diarias de alimentacion de lavado de
roupa, etc. Cando estes coidados esenciais
se profesionalizan de ser gratuítos, por
amor, pasan a ser traballos precarios
feminizados e racializados. A Marcha
Mundial das Mulleres reclama o cese
desta cadea de pobreza das mulleres e
traballa para construír unha sociedade
que garanta os coidados de todas, onde
ningunha se libere cargándolles os coi-
dados ás migrantes. Precísanse respostas
colectivas, e que a calidade de vida das
personas non dependa das circunstancias
individuais de cada quen. Ninguna per-
sona é un refugallo.

A incerteza que presenta a crise do
coronavirus é un caldo de cultivo para a
reacción antifeminista e de extrema de-
reita, pois preséntannos como única al-
ternativa a volta aos espazos de seguri-
dade, a volta ao pasado tradicional, a
valores rancios onde a muller debe volver
ao fogar. Unha mensaxe sumamente
torpe e ignorante pode ser atractiva
cando vén agochada nun discurso sutil.
Asi, non se establecen medidas para
acabar coa fenda dixital das mulleres, e
en particular, das mulleres rurais, im-
ponse o teletraballo como alternativa
sendo as mulleres as que volven sufrir o
problema de conxugar a vida familiar
coa laboral, ante a falta de alternativas
comunitarias as mulleres están a aban-
donar os seus postos de traballo para

coidar das crianzas ou reducir as súas
xornadas. En conclusión, a pandemia
acrecentou o enfrontamento entre o sis-
tema de coidados e emprego remune-
rado.

Frente o crecemento continuado e a
acumulación crecente do capitalismo, a
MMM esixe políticas transversais, que
desenvoquen nun cambio de sistema.
Un sistema que actualmente funciona e
se alimenta a base de que o  noso benestar
estea baseado no espolio das riquezas
naturais das nacións e dos países do Sul
Global, na explotación ambiental e na
segregación por xéneros. Os corpos das
mulleres pobres fan parte das riquezas
naturais que son explotables conver-
téndose en mercadorías para os negocios
das transnacionais: prostitución, ventres
de alugueiro, empregadas do fogar in-
ternas. 

Para eliminar a pobreza, dende a
MMM propomos parar a globalización,
na súa versión neoliberal, que está afon-
dando cada vez máis a fenda que separa
aos pobres dos ricos. Algunhas das me-
didas plantexadas son as seguintes:

- Implantar normativas que, sen
discriminación, permitan ás mulleres
exercer os seus dereitos e ter acceso aos
recursos básicos: auga potable, enerxía,
hixiene, saúde, nutrición. 

Reforzo dos servizos públicos e de
calidade, nomeadamente, educación,
saúde, transporte colectivos, garderías,
parques e zonas de recreo democráticos. 

- Centros públicos e de calidade para

os coidados das persoas maiores, sempre
garantindo o dereito a ser coidadas no
noso fogar. 

- Soberanía alimentaria: dereito á
produción e a distribución de alimentos
en comercios de proximidade, que ga-
rantan unha seguridade alimentaria e o
mantemento do medio ambiente. 

- Acceso a unha vivenda decente:
rendas de alugueiro urxentes, vivendas
comunitarias. 

- Sistemas de redistribución da ri-
queza actualmente monopolizada polos
países industrializados máis ricos con-
sumidores dos recursos naturais de todo
o planeta. 

- Sistemas de redistribución do be-
nestar simbólico: tempo, ocio, educación
para a corresponsabilidade. 

- A loita contra a violencia machista
dende a infancia, con plans de verdadeira
coeducación e con recursos. As políticas
públicas de igualdade son cada vez máis
urxentes para atallar as desigualdades
económicas e debilitar as xerarquías.

A Marcha Mundial das Mulleres leva
vinte anos na Galiza na loita feminista,
baseada en dous obxectivos principais:
a loita contra a violencia machista e a
loita contra a pobreza. Desenvolveu un
método para a definición de consensos,
e unha forma de actuación que implica
a construción permanente dunha rede
interconectada entre o local, o nacional
e o internacional. 

RESISTIMOS PARA VIVIR, MARCHA-
MOS PARA TRANSFORMAR!

A POBREZA TEN FACIANA DE MULLER
COORDINADORA GALEGA DA MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES
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Como van os ánimos da alcaldesa de
Redondela?

Ben, a ninguén se lle escapa que o
contexto actual é complexísimo, dos
mais complicados da historia recente,
pero os meus ánimos están ben, grazas
polo interese, estou moi serea,  forte,
ilusionada e con plena consciencia da
miña responsabilidade.
Cal é a situación sanitaria concreta
do Concello?

A situación é moi variable, pode mudar
substancialmente case dun día para
outro. Hoxe 9 de novembro Redondela
está en alerta vermella e sometida ao
confinamento perimetral de área xunto
cos concellos de Vigo, Nigrán, Gon-
domar, Mos e O Porriño.A día de hoxe
desde o SERGAS non nos transmitiron

ningunha información adicional.
Vaia.

Pois si, eso mesmo digo eu.O xoves
pasado tivemos unha xuntanza tele-
mática co conselleiro de sanidade, as
alcaldesas e alcaldes dos concellos que
antes mencionei, e tanto o alcalde de
Vigo como eu mesma reivindicamos
con intensidade a necesidade de reci-
birmos información máis precisa sobre
a cantidade de afectados dos nosos
concellos e de onde se situaban os
gromos.
E que vos respostou?

Que procurarían facelo a semana pró-
xima, por esta, sempre que houbese
máis de 10 casos
Algúns alcaldes e alcaldesas manifes-
táronnos a súa preocupación porque
a crise sanitaria está a producir un
importante aumento das familias que
requiren atención dos servizos sociais

do Concello para atender as súas ne-
cesidades máis básicas. En Redonde-
la?

Por desgraza si. A situación social é
crítica e creo que se nota en todos os
sitios. Incremento de demandas notouse,
pero estanse atendendo no que depende
de nós con dilixencia.Así por exemplo
nós o novo contrato do SAD imos ter
que doblalo.
Ti cando estabas na oposición sempre
reivindicabas unha aposta decidida
pola atención social.

E ben orgullosa que estou de telo
feito.E agora como alcaldesa corres-
póndeme amosalo, de feito anúnciovos
que os orzamentos do Concello para o
2.021 van ter un inequívoco e firme
perfil social.
Contemplas a posibilidade dun novo
confinamento domiciliario?

Eu só podo dicir que as medidas que

“A XUNTA DE GALICIA MINTE AOS VECIÑOS E
VECIÑAS DE REDONDELA NO QUE RESPECTA
ÁS OBRAS DA AVENIDA MENDINHO. NON
TEMOS DESDE ABRIL NINGUNHA
COMUNICACIÓN DELES NIN DESE CONVENIO
NIN DO PROXECTO”

DIGNA RIVAS, ALCALDESA DE REDONDELA

Máis dun ano despois de ter
acadado a alcaldía do noso pobo a
alcaldesa Dina Rivas ten a
amabilidade de compartir con nòs a
súa valoración sobre a situación
política e sanitaria de Redondela.
Digna é unha muller moi enérxica
que  despide ilusión por todos os
poros,  que amosa unha vontade
firme de facer ben as cousas e que
transmite confianza ao interlocutor
non sei se no éxito da súa xestión
pero si en que se vai deixar a pel no
intento.
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se tomen, con certeza absoluta serán
tomadas con estritos criterios científicos,
seguindo o consello dos epidemiólogos
que son os que entenden de epidemias.
Agardo que non sexa necesario, pero
sexan as que sexan as medidas, que a
ciencia aconselle, a administración mu-
nicipal de Redondela actuará con ab-
soluta lealdade, sempre.
Unha das medidas impostas no mo-
mento actual é o peche da hostalaría.
O concello de Redondela contempla
algúnha liña de axudas municipal
para o sector?

Dende o primeiro momento puxémonos
en contacto coa asociación  de hosteleiros
e precisamente hoxe( 9/11) ás 13, 30
horas temos unha xuntanza con eles
para tratar de consensualas.

Podes concretar un pouco en que es-
tades pensando?

Nunha modificación da ordenanza das
terrazas, e en bonificacións concretas
para o sector.Imos intentar concretalas
canto antes.
Na Peneira de Outubro, Enrique Lago,
presidente da Asociación de empre-
sarios de Redondela manifestou que
estaba decepcionado co goberno que
ti encabezas. Que tes que dicir ao res-
pecto?

Si, teño que dicir que me deixou enor-
memente sorprendida. A relación que
temos neste momento coa Asociación
de Empresarios é enormemente fluída.
Creo que nos reunimos todas e cada
unha das semanas con eles polo que
non entendo onde pode estar a decep-
ción. Estaría encantada de que me co-
mentara cal é en concreto a decepción,
para poder solucionala, porque eu non
teño constancia dela.
Falemos de Rande, a túa terra.Que
pasa cos cheiros que hai nesa zona?

Eu xa non como alcaldesa, senón como
veciña estou enormemente cabreada
coa situación.E quero asegurar con toda
a enerxía que son capaz, e desde o
máis íntimo e profundo de min a todas
e todos os meus vecinos que estamos
facendo todo o que podemos e máis

para solucionar o problema.
A competencia  é vosa?

Non, iso  non é certo. O asunto de AU-
COSA é medioambiental e a compe-
tencia de medio ambiente é da Xunta
de Galicia. Nós pedimos a todos os ve-
ciños e veciñas que se sintan afectadas
que denuncien, que non deixen de
facelo porque nós non nos imos cansar
de protestar para que a Xunta termine
con esta situación. Entendo perfecta-
mente o malestar da veciñanza e pido
por favor que comprendan que este
goberno e esta alcaldesa están do seu
lado, é máis están no seu mesmo lado.
Recentemente no parlamento do estado
votouse unha proposición da extrema
dereita pedindo a ilegalización do
BNG, partido votado por milleiros de
veciños e veciñas de Redondela, e cun
bo número de militantes entre a veci-
ñanza do noso pobo. Javier Bas, non
votou en contra, abstívose, cal é a túa
opinión ao respecto?

Alá cada un coa súa conciencia. Natu-
ralmente  eu estou nas antípodas diso e
non o comparto de ningún modo.
Fálanos das obras da avenida Men-
dinho?

Non teño constancia.
Como?

Iso xorde dunha nota de prensa que

manda á Xunta na que literalmente
minte.
Minte?

Pero literalmente e con todas as letras.
E non o penso consentir. Non temos
desde abril ningunha comunicación da
Xunta nin dese convenio, nin do pro-
xecto. Pero nós non imos parar ata que
esa arteria tan importante da nosa vila
se arranxe porque é necesario para Re-
dondela.
Imos rematar falando de política.Que
tal a relación cos socios de goberno?

Moi boa, temos as nosas discrepancias
como as poden ter dúas concelleiras
do PSOE ou de calquera grupo político
pero o goberno é sólido e firmemente
cohesionado.
E para rematar tócache valorar aos
dous grupos de oposición?

Perdoa Marcos pero ti dixéchesme que
iamos falar de política e neses parámetros
a oposición do PP non se pode valorar,
porque eles non fan política. Eles o
único que fan é descualificar e mentir
por sistema. Eu non vou entrar na lama,
ali o PP, como xa lles dixen algunha
vez non me van encontrar.No que res-
pecta ao BNG eles si fan oposición
política. Hai cousas coas que discrepo
e cousas coas que podo concordar pero
con eles pódese falar.
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atrasos no arranxo da estrada amoedo-os
Valos por falta de xestión do concello
PAZOS

Tráfico elevado, incluídos
vehículos pesados, pésimo estado
do firme, falta de espazos para
peóns, curvas perigosas, vía es-
treita... son as características da
estrada provincial EP-2702, que
comunica Amoedo e Os Valos.
Alternativa Veciñal dirixiuse á
Deputación para coñecer cales
son os plans da institución pro-
vincial para acometer as melloras
urxentes que precisa esta vía
que, no seu estado actual, supón
un perigo para vehículos e peóns.

Segundo informa a Deputa-
ción, está redactado dende xullo
de 2018 o proxecto de ensanche
e mellora da seguridade víal,
proxecto que se dividiu en fases,
de acordo co Concello de Pazos
de Borbén, debido ao seu elevado
custo e ao gran número de ce-

sións de terreo precisas. Os pri-
meiros tramos a acometer serían
o que atravesa a parroquia de
Nespereira e o que comunica
Nespereira cos Valos.

O 21/05/20 tivo entrada no
rexistro do Concello unha co-
municación da Deputación coa
relación de parcelas e superficies
afectadas, debendo o Concello
tramitar as cesións precisas para
a súa ocupación. Estes trámites,
imprescindibles para comezar

as obras, segundo resposta do
Alcalde no último Pleno inda
non comezaron.

Alternativa Veciñal vai re-
clamar que comecen de inme-
diato os trámites para a ocupación
dos terreos e, así, poder iniciar
as obras. Unha vez máis, os ve-
ciños e veciñas teñen que sufrir
a falta de traballo e xestión do
goberno de Andrés Iglesias, neste
caso, provocando atrasos nunhas
obras necesitadas de urxencia.

REDONDELA

O voceiro nacionalista Xoán
Carlos González, destaca que
“se dá un novo paso na nosa
proposta de construcción dun
edificio multifuncional na pa-
rroquia”.

Destacan o edil nacionalista,
“que os seus votos a favor per-
mitiron desbloquear o acordo.
“O voto encontra do PP, desle-
xitímaos para prantexar calquera
alternativa para esta parcela”,
engade.

Para o BNG, a adquisición
destes 1.500 metros cadrados,
convértese nun recurso máis
nas compensacións de Fo-
mento da ampliación da Au-
toestrada. Que aínda que se
materialice tanto a instalación

das pantallas acústicas como
a reposición de viais e outras
infraestructuras.

“Como xa fixemos no 2015,
apoiamos a expropiación do
colexio, para a contrucción dun
novo. Quedámonos sós na de-
fensa dunha moción para que
se mantivera o vello edificio
educativo, e convertelo en do-
tación para Chapela. Agora con-
tinuamos na liña de compensar
á parroquia, para construír un
novo edificio multifuncional”,
recorda Xoán Carlos Gonzá-
lez.

Critica a actitude oportunista
do resto de forzas políticas, que
en función de estar na oposición
ou no goberno, adaptan as súas
decisións. 

o Bng ve “moi positiva” a
adquisición dos terreos do
colexio igrexa



Comecemos coas eleccións autonómi-
cas Eva. Aínda que supoño que espe-
rabas un mal resultado, un golpe tan
duro como o que tivestes non, verda-
de?

Efectivamente as previsións xa non
eran boas porque en procesos previos
xa se manifestara unha tendencia de
descenso no voto e tamén por dificul-
tades que houbera no Grupo Parla-
mentario,  pero o resultado foi moito
peor do agardado. Xa o valoramos no
seu día como moi mal resultado e
agora toca traballar dende as organi-
zacións políticas.

Ti persoalmente, que ías de número 1
pola provincia de Pontevedra, non
entraches por moi pouquichiño

Si, si, foi a provincia na que estivemos
por enriba do 4%, bastante preto de
ter representación, sobre todo en Vigo,
onde superamos o 6% e nas vilas e ci-
dades, en fin, o resultado foi o que
foi, e hai que asumilo.

Levabas 8 anos, 2 mandatos no Par-
lamento, como levas estar fóra? Que
estás facendo?

Neste momento estou a traballar en
Esquerda Unida, na organización, pero
probablemente nun tempo prudencial,
cando remate este traballo que estamos
a facer, me incorpore a nivel laboral.

Traballas na Sanidade.
Si, son enfermeira. A presencia no
Parlamento é temporal, non é un em-
prego, traballas intensamente pero non
é unha profesión. O máis negativo de
que eu non estea é que non ten repre-
sentación a Organización e a coalición
coa que nos presentamos.

E agora ese espazo político queda es-
vaecido, desaparece? Cal é a túa opi-
nión política como máxima responsable
EU de Galicia?

O tempo dirao. O que tiñamos forma-
lizado foi unha coalición neste proceso
electoral, tivemos outras antes, tamén
nas xerais. Esquerda Unida sempre
apostou pola confluencia entendendo
que se sumaba e que era positivo para
a representación de moitas sensibili-
dades da esquerda. Pero evidentemente
agora estamos sumidas no traballo da
propia organización, quedan varios

anos e procesos electorais, entendo
que o resto de organizacións terán os
seus propios procesos internos e haberá
que abordar a necesidade ou non desa
converxencia en vindeiros procesos
electorais.

Creo que era Lenin quen dicía que
era máis importante a Organización
que o resultado político conxuntural.
Supoño que ti, como boa marxista es-
tarás de acordo e, se cadra, unha das
eivas do voso espazo política é a falta
de presenza territorial en moitas zonas
de Galicia. Iso ides tentar corrixilo?

A ver, iso sempre se traballa. Nós
tamén temos representación nalgúns
concellos aínda que os resultados mu-
nicipais non foron excesivamente bos,
a presenza a nivel territorial é relevante
co cal ese traballo hai que facelo, xa
estabamos niso. Dende que mudou a
Dirección Nacional a posibilidade de
ter representación e tamén incidencia
social, pasaba polo alargamento da
Organización. Sabemos que non ha-
bería unha confluencia forte se as or-
ganizacións integrantes non o esta-
ban.

É iso ao que vos dedicades agora?
Si, neste momento temos a Asemblea

Federal de IU en xaneiro, tiñamos a
intención de adiantar tamén a Asemblea
Nacional de EU, mirando a maneira
de que non coincidan os dous procesos,
era en xuño así que moito non imos
poder adiantala. Estamos centradas
nese traballo orgánico, en desenvolver
as áreas de traballo de EU, que algunhas
xa funcionaban moi ben, como pode
ser a área de muller, e evidentemente,
no traballo cotiá do pronunciamento

ante calquera cuestión política que se
dea en Galicia.

En relación á Asemblea Federal de
Izquierda Unida, o Secretario Xeral
do Partido Comunista de España ma-
nifestou publicamente a súa intención
de disolver IU. Cal é a túa posición ao
respecto e como cres que evolucionarán
os acontecementos?

Iso non é así. Non se manifestou a in-
tención de disolver IU. IU ten unha
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EVA SOLLA, COORDINADORA NACIONAL DE ESQUERDA UNIDA E SECRETARIA XERAL DO PARTIDO COMUNISTA GALEGO

Unha vez máis Eva tivo a xentileza de achegarse ás nosas páxinas para
explicarnos a súa visión sobre a situación política e sanitaria de Galicia alén
de como ve ela o futuro de Esquerda Unida. E unha vez máis foi par mi un
pracer compartir unha conversa con ela. Velaí vai o que deu de si

“A SITUACIÓN SANITARIA DE GALICIA É
CALAMITOSA”
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Asemblea que está moi marcada arredor
do debate dos procesos de confluencia.
IU ten, aínda que non en Galicia, un
traballo fundamental en Unidas Po-
demos, que é unha coalición consoli-
dada xa. Hai lugares nos que se fun-
ciona de maneira positiva, en repre-
sentación como tal, e polo tanto, o de-
bate está en como se artellan as ferra-
mentas de relación para mellorar. Iso
pasa por ampliar a propia Unidas Po-
demos, pero o debate vai máis alá. Iz-
quierda Unida naceu no ano 86 como
un movemento político e social e en-
tendemos, polo tanto, que temos que
ampliar o espazo.

É máis vella ca ti, Eva, Izquierda Uni-
da?

Por aí andamos, eu un pouco máis, he
he. Así que en ningún momento se
falou da disolución malia o que aparece
nas redes sociais, que son o mentideiro
do S. XXI. En ningún momento se
falou, ningún documento está na liña
da disolución, son documentos que
están publicados na páxina web con
absoluta transparencia. Tanto a ponencia
“oficial”, como o documento alterna-
tivo.

O oficial é da actual dirección, o al-
ternativo quen o presenta?

García Rubio, compañeiro de Izquierda
Unida. Como en calquera Asemblea
na Organización hai posibilidade de
presentar listas alternativas e os seus
documentos. Debateranse eses docu-
mentos e ningún fala de disolución.

Ti avalas como positivo o traballo po-
lítico de IU no goberno do Estado?

Valóroo como positivo nunha con-
xuntura de dificultade. Cando a Orga-
nización valorou participar dese Go-
berno sabía que o faría nunhas condi-
cións moi minoritarias.
Houbo debate interno sobre se sería
conveniente ou non participar no Go-
berno do Estado?

Por suposto, sempre se debaten todas
as decisións que se toman nos órganos.
Como non había precedente as opinións
eran de todo tipo, acertar era complexo
porque por unha banda era unha opor-
tunidade histórica de intentar tomar
medidas positivas para a clase traba-
lladora nun momento moi complicado,
e iso que daquela aínda non saltara a
crise da COVID, pola outra banda sa-
bemos que é complexo gobernar en
minoría co Partido Socialista. Atiñá-
monos ao risco e beneficio, dando un
paso adiante. Creo que se están a
tomar medidas positivas en materia
de emprego, de protección aos consu-
midores, e noutros aspectos. É certo,
hai moitas máis cousas que facer e, é
certo tamén, que a diferenza na corre-
lación de forzas fai que non poidamos
tomar todas as decisións que quixera-
mos.

Menciona algunha das medidas posi-
tivas que se tomaron por influencia
de IU dende o Estado.

Todas as que teñen que ver con materia
de emprego e foron fundamentais:
aplicación dos ERTE´s, das axudas, a
suba do SMI ou recentemente a norma
para eliminar a publicidade das casas
de apostas e do fútbol, dende onde
chegan fortemente á mocidade.

Sobre o Ingreso Mínimo Vital que
nos dis?

Foi unha medida moi positiva, gabada
por colectivos e entidades sociais. Era
unha medida moi necesaria: en Galicia
hai 600.000 persoas en situación de
pobreza e exclusión, en datos do 2019.
Cando se renove, con esta situación
da COVID vanse incrementar. Sabemos
que hai dificultades para acceder e
que polo tanto se están a mellorar al-
gunhas cuestións.

Concordo contigo en que é unha fe-
rramenta boa. Pero a xestión é mello-
rable, a burocracia é moi dificultosa.

Tamén hai quen a cobrou axiña. De-
pende da persoa, da unidade adminis-
trativa onde a pida... Si, hai melloras
importantes que facer para evitar a
demora. Demora que xa viña na RIS-
GA, e tamén pedimos que se puidese
complementar. Galicia é a única co-
munidade autónoma onde non son
compatibles. En Galicia non é com-
patible con ningunha outra renda de
inserción. Isto é responsabilidade da
Xunta.

Falando de Galicia non podemos dei-
xar de referirnos á situación sanita-
ria.

Eu penso que é calamitosa. Non só
na primeira onda da COVID senón
agora. Por unha banda temos pro-
blemas nos centros sanitarios porque
a Xunta non cobre as prazas con
persoal suficiente, e por outra, estanse
a deixar de man as outras doenzas.
Doenzas crónicas moi afectadas pola
demora en probas, en intervencións
cirúrxicas e incluso pola demora en
atención primaria, na que hai unha
escabechada. A contratación segue
a ser desastrosa, o déficit en persoal
sanitario é responsabilidade directa
da Xunta, máis alá de que non cubre
vacacións, baixas, etc. Se fixera ofer-
tas públicas de emprego, incluso va-
cantes, ou sexa, interinidades, non
estaría tan sobrecargada.

Entendo polo que dis que non hai
profesionais suficientes pola deficiente
xestión sanitaria da Administración
galega?

Por suposto! Continúan emigrando
moitos profesionais sanitarios pola
precariedade que hai en Galicia. Unha
persoa pode pasar 15 anos con contratos
de días e semanas. Isto nin é calidade
de vida nin che dá seguridade de que

mañá vas traballar. É imposible pla-
nificar a vida. Emigran de Galicia
dentro e fóra do Estado ou abandonan
a profesión. Hai moitos e moitas en-
fermeiras e técnicos en coidados de
enfermería en suspensión de chama-
mento neste momento porque consi-
deran que estas condicións son ina-
ceptables.

E o misterio dos rastrexadores?
É unha desvergoña da Xunta anunciar
que había 6000 rastrexadores en Galicia
cando en realidade nin sequera sabemos
cantos hai. Son moi pouquiños porque
sabemos que se contou como rastre-
xadores a persoal sanitario que non o
é. Deberían ser todos persoal sanitario.
A opacidade é total: cantos son, con
que medios contan, que relación man-
teñen cos centros de saúde para poder
avisar... A realidade é que o servizo é
deficiente.

Como prevés que evolucionarán os
acontecementos, prevés un peche total
e confinamento nas casa ou algo máis
laxo? Como cres que se debería xes-
tionar?

Eu creo que non se vai tomar esa me-
dida de peche igual ca na primavera
porque economicamente é moi com-
plexo. A situación é moi complicada
pero debería garantirse que o emprego
e a educación presencial sigan fun-
cionando. A partir de aí, todo o que
non sexa esencial debería pecharse
ou a cifra vai continuar medrando.
Hai uns fondos, tanto do Estado como
das Comunidades autónomas, como
da Unión Europea para dedicalos aos
sectores que están en peor situación e
así garantir que se poida pechar sen
arruinar a traballadores.

Hai pouco anunciou Feijoo unha liña
de axudas de 70 millóns de euros para
micropemes e autónomos. Ti sabes
algo?

Nada de nada, a meirande parte dos
anuncios que se fan non se implantan
ou non se sabe nada delas. Veño agora
mesmiño dunha concentración da hos-
talería, algúns son veciños do meu
barrio, pequenas empresas que están
agardando algunha medida de axuda
autonómica. Nin para as empresas nin
para o sector público se miraron os
fondos que xa transferiu o Estado.
Onde están os máis de 200 millóns de
euros que xa recibiu Galicia? Onde se
investiron? Non hai melloras en edu-
cación, en sanidade pública. É lamen-
table.
A postura de EU sería pechar todo o
que non sexa servizo esencial e detraer
das partidas orzamentarias que non
sexan esenciais partidas para axudar
eses sectores. 

Hai unha evidencia, e aí están os datos
científicos que a avalan, a maioría
dos contaxios prodúcense no ámbito

social, é dicir, cos contactos coas ami-
zades e familiares e no lugar de traballo.
Nos domicilios particulares so se pode
controlar coa restrición da mobilidade.
Restrinxir a mobilidade restrinxe outras
actividades a nivel social. Pero hai
sectores como o pequeno comercio, a
hostalería, a cultura que necesiten que
se lles bote unha man.

Para ir acabando, quería preguntarche
por dous concellos da nosa área de
influencia. Como está o amigo Pazos
de saúde?

Pois está ben, estable aínda que segue
tratándose o seu problema de saúde.
Recentemente estivemos en Cangas
anunciando que a Comisión de Peti-
cións do Parlamento europeo admitiron
a petición da investigación das mortes
nas residencias, estiven con el e está
ben, no contexto complexo que vivimos
en calquera concello de Galicia.

El anunciou que este sería o seu de-
rradeiro mandato, así que estará ata
o 2023. Tedes algún tipo de previsión
de cal será a cabeza do cartel ou aínda
queda bastante tempo para reflexio-
nalo?

Queda moito. É unha decisión que te-
ñen que debater a nivel local os e as
compañeiras de Cangas. Hai marxe.
Agora hai que traballar a prol da Or-
ganización, apoiar o goberno municipal
e xa se verá o relevo.

Para rematar, quería preguntarche
polo noso amigo Pedro Ocampo, do
concello do Porriño e que valores a
súa dimisión e o traballo de EU do
Porriño?

A Pedro hai que agradecerlle o mag-
nífico traballo que fixo como conce-
lleiro durante estes anos, ás veces en
situacións moi complicadas.
É moi boa persoa, traballadora e moi
comprometida con todas as causas.
Desenvolveu un gran labor como
concelleiro tamén como coordinador
de EU. Segue estando como coordi-
nador de EU e está incorporado á
súa vida laboral, el é profesor de fi-
losofía, e aínda que non estea na
institución segue a facer un gran tra-
ballo dentro da Organización, como
coordinador.

Avalas a decisión que tomou EU Po-
rriño de non participar no goberno
de Porriño?

Por suposto que avalamos. Foi unha
decisión local pero con coñecemento
da dirección nacional. Levabamos
anos criticando a actuación do PSOE
de Porriño: recortes a nivel social, a
falta de implicación, a imposibilidade
de participación da veciñanza, incluso
elementos de carácter económico e
escurantismo nas contas e nivel mu-
nicipal. Evidentemente, nesas condi-
cións non era posible salvo de haber
relevo no propio PSOE.
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De onde ven o teu alcume?
É unha cuestión familiar, que nin sequera
eu teño claro a súa procedencia. Creo
que foi un alcume agarimoso que me
puxo unha familia de farmacéuticos de
Redondela cos que tiñamos moita re-
lación.
E xa che quedou para sempre?

Pois si, incluso no cinema cando fixen
“A lingua das bolboretas” aparezo como
Tatán.
Desde o 1983, con Tanxarina, non?

Si, eu aprendín a construír mario-
netas de fío en Barcelona a principios
da década dos 80 cun profesor
inglés. Comigo,  no curso estaba
Marga.
Con ela formaches Tanxarina?

Si, con ela, e tamén con Elías á volta
de Barcelona no ano que antes men-
cionaches.
A composición de agora non é a mesma
que a inicial?

Non claro, os anos van pasando e as
cousas van mudando. Agora estamos
Andrés Giráldez, Miguel Borines e
máis eu.
Ti es un artista poliédrico. Fas teatro,
TV, monicreques, música...

Si. A partir da película de Cuerda que
antes che dixen abriuse unha xanela
para nós, pois diversificamos a nosa
actividade.
A policromía artística non é un pro-
blema para Tanxarina?

Procuramos sempre respectar o noso
calendario, o que, creo eu, nos permitiu
manternos como compañía.
Con actuacións en zonas xeográficas
moi variadas por certo.

Pois si, xa desde os nosos inicios ac-
tuamos en moitos festivais: Catalunya,
Portugal...
Creo que Portugal é moi especial para
vós?

Abofé, cunha compañía portuguesa
”Arte imaxe” viaxamos a Austria e
Bélxica, e fixemos unha xira europea
que durou varias semanas. Para nós foi
o inicio dunha xira internacional moi

importante enormemente enriquecedo-
ra.
Os monecos empregados son moi va-
riados?

Si, temos marionetas de fío, marionetas
de mesa, luvas,  sombras chinesas....pro-
curamos ter unha ampla versatilidade.
E sobre todo procuramos mesturar o
traballo coral co de manipulación de
monecos.
Poderías cuantificar o número de es-
pectáculos en todos estes anos?

Creo que son 16.Nós non somos unha
compañía ao uso, non producimos cada
ano, aproximadamente facémolo cada
dous anos e medio.
Lembras cal foi o primeiro?

Si:”Rosalín no país do sol”, un espec-
táculo de marionetas de fío.
Reciclades os monecos para espectá-
culos diversos?

Non é o normal, pero nalgún caso si o
fixemos.
Cóntanos algo da túa faceta como

cantante?
A min a música sempre me interesou
moitísimo, escribo letras de cancións,
musico poemas. E xa fai uns aniños
constituímos un grupo que se chamaba
“Corasóns”. A min sempre me interesou
a orixinalidade, e alí relaciónome con
xente moi importante do mundo da
música e animáronme a levar adiante a
miña poética musical, e así quitei o
meu disco “Tatán chapeau” con 12
cancións escritas por min e algunha
máis que me regalaron Carlos Blanco
e Magín Blanco. Sen dúbida teño moito
que agradecerlle a Uxía e a todas as
persoas que colaboraron na súa reali-
zación. Fixemos un traballo moi digno,
que incluso chegou á final dos premios
Martín Codax.
Haberá un segundo disco?

Gustaríame moito gravalo con Alberto
Vilas.
Neste disco tes unha canción moi im-
portante para ti verdade?

Si, Blanca. Escrita desde o máis pro-
fundo de min para a miña parella, a
miña compañeira de viaxe, de penas e
de alegrías. É unha canción importan-
tísima para min. Cántoa con Uxía que
é unha das mellores amigas da miña
parella.
Blanca fai algún coro non?

Si, ela canta moi ben.
Ti tes saído n TVG, que opinas do
problema das regueifeiras contra
as que quixeron exercer represalias
por denunciar a manipulación desa
canle?

Eu, solidarízame con esas mulleres
desde logo. Creo que é necesario que a
TVG sexa realmente pública e non
estea ao servizo do goberno. Na tele
pública ten que amosar todo o tipo de
opcións que existan.
Ti tamén practicas o compromiso
social e político?

Na medida que podo. Teño a miña
propia visión da realidade moi implicada
cos ideais republicanos. A miña avoa
foi mestra na República e o meu pai
sufriu represalias. A miña familia é ne-
tamente republicana, nese ambiente
crieime e nese ambiente coñecín a obra
de García Lorca..
O teu avó estivo en San Simón?

Si, Roberto Marín Alcalde. E despois
estivo tamén no cárcere de Vigo.
Na actualidade estás no Centro Dra-
mático Galego?

Si, nun proxecto moi importante para
min. O CDG vai facer tres espectáculos,
nun deles está Miguel Borines. Eu
estou no proxecto chamado “TERCEI-
RO ACTO”.
Fálanos de “Terceiro Acto”?

Imos contar unha historia sobre a
memoria. De momento a dramaturxia
estamos a facela coa nosa memoria.
Vou estar acompañado por Mabel
Ribera,  por Belén Constenla, por
Roberto Leal e por Fernando Morán.
Imos estar os cinco man a man para
contar unha historia sobre a memo-
ria.
Cando se vai estrear?

Con sorte o 14 de abril.
Para rematar fálanos do novo espec-
táculo de monicreques que estades a
preparar?

Vai na nosa liña. Fala da diversidade,
da discapacidade e da solidariedade.
Vaise chamar “A cazola de Lola”.

“ESTAMOS A PREPARAR UN NOVO ESPECTÁCULO
DE MONICREQUES QUE NA NOSA LIÑA FALARÁ DA
DIVERSIDADE E DA SOLIDARIEDADE”

EDUARDO RODRÍGUEZ, “TATÁN”

Un xornal como A Nova Peneira xa inserido na psique colectiva do pobo de Redondela, tan importante para Nós e tan
relevante para a miña conformación como ser humano, non podería deixar de Falar con Tatán. El é un artista en sentido
estrito. Fixo cinema, teatro, música poesía...Pero se tiveramos que salientar unha faceta, das múltiples que practica,
creo que é ser o pai, de Tanxarina, unha compañía de monicreques de enorme prestixio,  gañado con talento e esforzo,
no noso país.

entrevista de Marcos Santos
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Ti traballas en Urbaser Redondela,
non?

Si desde hai 16 anos ininterrompidos.
Caramba debiches de comezar moi
noviño?

Non tanto, aínda que non os aparento
xa teño 45 anos.
En que zonas xeográficas prestas ser-
vizo?

En todo o territorio do concello de Re-
dondela, tanto do centro como das súas
parroquias.
Ti es militante da CUT?

Si, afilieime no ano 2007 a consecuencia
dunha folga que tivemos ese ano. A
CUT foi a única central sindical na
que estiven.
Na vosa empresa es ti o delegado?

Si, só presentamos candidatura, nas
eleccións, Ugt e Nós, e a CUT obtivo a
confianza maioritaria dos compañei-
ros.

Canto tempo levas como delegado?
Pronto fará un ano.
Podes desenvolver a túa actividade
sindical con normalidade ou sofres
algún tipo de presión?

Máis que presións eu diría que intentos
de torpedear a acción sindical, que só
procura mellorar a situación de todos.
Ben, cal é exactamente o conflito que
estades a ter coa empresa?

A escaseza de persoal.A empresa ten
unha contrata co Concello de Redondela
que remata no ano 2.027, e nas condi-
cións da mesma estipúlase que está
obrigada a ter 18 persoas traballando
de maneira indefinida.
E non as ten?

Non.
Cantas sodes agora mesmo( 9 de no-
vembro)?

Estamos moi por debaixo, somos entre
11 e 12 persoas traballando diariamente,
sen contar co persoal de oficina. Como
mínimo precisábamos 3 persoas máis
para podermos desenvolver o traballo
de maneira adecuada.
E ti como traballador podes dicir que
esa escaseza de persoal supón un sobre
esforzo para as persoas que estades
nas rúas?

Si, sen ningún tipo de dúbida. De feito
mandámoslle un escrito á empresa de-
nunciando que os compañeiros estamos
expostos a un sobre esforzo físico e
psicolóxico derivado da falta de per-
soal.

En que termos os contestou a empre-
sa?

A ese punto en concreto non nos con-
testou.
Como que a ese punto en concreto?

Si, é que nos contestan a outros do

escrito pero ao asunto do persoal e
ao recoñecemento que lle demanda-
mos polo noso traballo brutal no
tempo do confinamento fixeron caso
omiso.
E en realidade tivestes un aumento
significativo do volume de traballo
nos meses do confinamento?

Un aumento enorme. Podo dicirche
que na zona de Chapela, que é a que
habitualmente traballo eu, naqueles
meses  houbo momentos en que se
multiplicou por dous o volume de resi-
duos que recolliamos.
A empresa non fixo nada para com-
pensar a sobrecarga de traballo?

Non. Como che dixen antes, a resposta,
á compensación que lle reclamamos á
empresa, por aqueles meses non exis-
tíu.
Cando o Concello de Redondela re-
coñeceu o traballo dos colectivos que
estiveron dándoo todo nos meses de
confinamento non vos chamou a vós?

Non, o servizo de limpeza quedamos
fóra daquel recoñecemento.Se nos cha-
maran non sei eu se asistiriamos, teria-
mos que debatelo,  pero creo que aínda
que só fose o recoñecemento moral
non estaría de máis.
Que tal son as vosas relación co Con-
cello de Redondela?

A nosa relación con esta administración
é boa. A súa disposición é moi boa e
hai unha diferencia abismal á anterior
administración do PP.

A representación sindical da CUT en Urbaser, empresa que recolle o lixo do Concello de Redondela, denuncia que están sometidos a un enorme sobre
esforzo pois eles entenden que a plantilla de persoal que realiza o traballo de recoller os residuos é claramente insuficiente. Manifestan terse dirixido á
empresa para tratar de solucionar a situación e que estes fixeron caso omiso. Nós falamos co delegado sindical da CUT na devandita empresa

CONFLITO EN URBASER REDONDELA

“ESTAMOS SOMETIDOS A UNHA ENORME
SOBRECARGA DE TRABALLO”

MANUEL IGLESIAS, DELEGADO SINDICAL DA CUT EN URBASER

O TEU
XORNAL

EN GALEGO



Imos detrás do Virus, somo como o
Coiote que persegue ao Correcamiños

e nunca o da alcanzado. As medidas che-
gan tarde, cando deberían implementarse
antes para atallar os efectos da pandemia.
No estado español tanto o goberno central
como a administración autonómica non
están actuando para atallar a expansión
da Covid.

E por que non o fan? Por que non sa-
ben, por que son incompetentes ou por
que non queren facelo? Xa sabíamos o
que ia pasar, xa sabían como ia evolu-
cionar a pandemia e que pasaría se non
se tomaban medidas drásticas. Aquí estase
repetindo o que aconteceu nos países
asiáticos nós que primeiro comezou a
pandemia.

China ou Vietnam son exemplos de
como se debe combater a pandemia, con
confinamentos, con control dos move-
mentos da poboación, con probas masi-
vas, etc. Porén, na Unión Europea e no
estado español practícase un negacio-
nismo racista. Xa non se falade China
nos medios de comunicación, e non se
fala por que alí están contendo e supe-
rando a pandemia, mentres nós imos
cada día peor.

Se queremos vencer a pandemia de-
bemos asumir medidas drásticas durante
o tempo necesario: blindemos Galiza,
como fixeron na China, fechemos os co-
lexios, a hostalaría, as empresas non
esenciais, paralicemos os desprazamentos

entre comunidades, entre provincias, en-
tre concellos.

Nestes países puxeron por diante a
saúde da poboación, na UE e no estado
español poñen por diante a economía, a
conta de resultados das grandes empresas.
Os nosos gobernantes actúan en función
destes intereses económicos. “O impor-
tante é a economía”, repiten Feixoo e
Ayuso. O capital non ten problema en
sacrificar uns cantos centos ou miles de
persoas para que continua a festa da
produción.

E mentres todo isto acontece temos
que escoitar discursos e proclamas pe-
díndonos responsabilidade, sentidiño,
que debemos estar á altura como nós
dicía recentemente a Alcaldesa de Marín,
en definitiva que a culpa é nosa se nos
contaxiamos. Neste sistema capitalista a
responsabilidade sempre é individual,
somos culpábeis de ser pobres, de non
ter traballo, e agora tamén de conta-
xiármonos. Temos que reducir o contacto
social, confinármonos voluntariamente,
mais tamén temos que ir nuns medios
de transporte ateigados de xente para ir
ao traballo, estar nunhas aulas sen dis-
tancia nen ventilación pasando frío.

Confinan a fin de semana, confinan
o noso tempo de descanso e lecer, pero
manteñen desconfinado o noso tempo

de traballo para seguir producindo, para
salvar a súa economía e sacrificar a nosa
saúde.

Os que practican a confusión e se
negan a tomar medidas contundentes
para cortar a pandemia, os que están
desmantelando a sanidade pública e os
servizos sociais pídennos estar á altura.

Deixemos de estar pendentes do que
pasa en Madrid, das ocorrencias de Ayuso
que só serven para desviar a atención do
que pasa en Galiza, onde Feixoo toma as
mesmas medidas que a presidenta ma-
drileña sen que nós demos conta. Medidas
insuficientes, coma os feches de fin de
semana, para non prexudicar á econo-
mía.

Feixoo continúa no medio da pande-
mia coa súa política de recortes e deterioro

da sanidade pública, continua secues-
trando aos nosos maiores nunhas resi-
dencias privadas en mans dos seus amigos
de DomusVi.

Continuamos cunha sanidade sa-
turada: sen vacinas da gripe ao inicio
da campaña, con colas nos centros de
saúde, con listas de agarda cada día
mais grandes na atención especializada,
cun persoal sanitario e administrativo
ao límite e con atención telefónica. E
todo isto para que marchemos correndo
a botarnos nos brazos da sanidade pri-
vada.

No centro de saúde de Marín temos
que padecer esta situación sen que a
nosa alcaldesa-deputada descolgue o te-
léfono e lle diga ao Presidente da Xunta,
o presidente do seu partido, que solucione
estes problemas. A quen lle toca estar á
altura non é a nós, é a nosa Alcaldesa e o
noso Presidente.

Tócanos estar á altura?
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Estamos a vivir tempos difíciles,
duros, moitas voces preguntá-

ronse“ quien me ha robado el mes
de Abril? E seguiulle maio, xuño,
xullo...ata chegar a Novembro, a
verdade que é duro que che rouben
parte da túa vida. 

Foi duro o confinamento dende a
miña posición, psicoloxicamente foi un
estrés, non poder ver a familia, as miñas
amizades, non ir aos bares a tomar un
bo Mencía coma a min me gusta, nin
cear e ir de troula, encher as rúas coa
miña presenza cargada de bolsas ao
estilo de Pretty woman,non ver no cine
o ultimo estreo, relaxarme no spa nin ir
de vacacións. Analizando ben foi un pe-
sadelo vivilo dende a miña casa con tó-
dalas comidades, non me enchía nada,
nin Netflix, nin o móbil, nin a bici está-
tica, tampouco me relaxaba facer pilates,
nin pasear o can, mercar medio super-
mercado tampouco me axudaba, nin
sequera comprar online e que mo trou-
xeran á casa, non sei como resistín
tanto. 

Tampouco me gustaba escoitar ás
organizacións de médicos mundiais pe-
dindo a protección sanitaria das mulleres
prostituídas e violentadas,da trata de
mulleres con fins de explotación sexual,
que viron agravadas as súas situacións
de exclusión a raíz da pandemia da
Covid. Mulleres desprotexidas, sen poder
acceder ás medidas básicas de protección
social nin sanitaria, mulleres que sofren
a violencia de xénero máis invisibilizada. 

Que máis da! total solo son prosti-
tutas, a quen lle importa que existan
persoas prostituídas? 

Dende o confinamento fomos pa-
sando fases de desescalada, ata chegar

a “nova normalidade”,estas mulleres
non pasaron por ningunha fase xa que
seguen sen ter medidas de protección
fronte ao virus, cunha tensa situación
socioeconómica que as obriga a seguir
prostituíndose, no caso das vítimas de
trata os problemas medran xa que canto
mais duraba o confinamento,  máis se
alargaban as débedas cos seus explota-
dores. 

Os clubs de carreteira e pisos pe-
charon, pero estas mulleres prostituídas
e maltratadas tiñan que seguir pagando
os alugeres, polo que o feche era cara a
galería, no interior destes antros con-
tinuaba a violencia sistemática do pa-
triarcado, igualmente pasa coas mulleres
prostituídas nos polígonos e nas rúas
que tiveron que atender peticións de
transportistas e outros prostituidores
habituais traballadores nos polígonos,
para poder subsistir á crise da pandemia. 

Mentres a sociedade cantabamos
“resistiré” e loitabamos para frear o
coronavirus, estas mulleres seguían re-
sistindo a súa invisibilidade, vivindo na
vella normalidade da inexistencia de
políticas publicas en recursos econó-
micos, sociais, de formación e emprego
para abandonar a situación de prosti-
tución, e non só en tempos da Covid,
senón cada día da súa existencia.

Podemos pensar, e dicirnos para
sentirnos mellor: eu non son culpable
de vivir ben!dende a miña posición no
podo facer nada!. Nestes novos tempos
de mascaras e hidroxel para acabar co
virus, deixémonos de vellas escusase
poñamos fin á invisibilidade destas mu-
lleres con alma, nome, familia e senti-
mentos. Cando imos situarnos ao seu
carón e desconfinalas? 

A prostitución por
desconfinar 

JESSICA SOUTO LOIRA
Representante do BNG na Comisión Municipal da Muller de Marín.
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Mal estado piscina municipal Marín
MARÍN

A portavoz municipal do BNG, Lucía
Santos, trasladou ao goberno municipal
o  mal estado no que se atopan as insta-
lacións da Piscina Municipal por falta
de mantemento.

Trátase dunha serie de deficiencias
como tubos de ventilación rotos, paredes
astilladas e con manchas de mofo pola
humidade, tarima do chan das instalacións
levantada, fendas nos cristais, cuberta
da piscina oxidada e chea de manchas,
duchas en mal estado cheas de óxido e
que non funciona a auga quente, placas
da fachada do edificio en mal estado
despegadas e con risco a cair… Por
todas estas deficiencias solicitamos que

o goberno municipal se poña en contacto
de inmediato coa empresa que xestiona
o servizo da piscina municipal para que
se leven a cabo todas as melloras precisas
para poder ofrecer un servizo óptimo e
de calidade para a veciñanza.

denuncian a intención de aplicar
recortes no persoal de correos
MARÍN

O BNG de Marín ven de comunicar
que tiveron coñecemento pola publicación
nun medio de comunicación dixital,
Pontevedra Viva, da intención do goberno
central de estudar o peche da oficina de
correos de Marín.

En resposta a unha pregunta por es-
crito formulada  por un senador de Com-
promís o goberno do estado recoñeceu
que están estudando o peche ou “rees-
truturación” de varias oficinas de correos
en diversas localidades. Entre estas lo-
calidades afectadas está Marín.

Segundo o goberno, Correos debe
adaptar os seus recursos ás “necesidades
cambiantes” da sociedade, e facelo con
criterios de obxectividade e eficiencia
para garantir un servizo postal “uni-
versal”. Bonita forma de xustificar o
feche e aplicar recortes nas oficinas de
correos, cando o que está detrás é un
criterio de aforro económico sen importar
a calidade do servizo prestado.

Hoxe temos que  desprazármonos a
Pontevedra para facer a maior parte das
xestións diante dos organismos públicos.
Para ir ao hospital, á oficina de emprego,
á Seguridade Social, á Facenda ou a
pagar as multas de tráfico do concello

de Marín. Un concello da importancia e
entidade como o noso non pode permitirse
o luxo de perder un servizo público
máis se non quere ficar convertido nunha
vila dormitorio.

Desde o BNG consideramos que
Marín non pode pasar por isto, non pode
transformarse nun concello de segunda
categoría sen servizos públicos. Os ser-
vizos públicos son fundamentais para
garantir a calidade de vida das persoas,
e o servizo que presta Correos é un
servizo fundamental que debe ser ga-
rantido. Sen servizos públicos acrecéntase
o éxodo de poboación, como esta acon-
tecendo na Galiza interior, e como por
desgraza acontece en Marín onde a perda
de poboación é unha constante nos últi-
mos anos.

Preocupados por esta mala nova pre-
sentamos para o seu tratamento con ca-
rácter urxente no próximo pleno da cor-
poración unha moción propoñendo un
pronunciamento claro e contundente re-
xeitando a posibilidade de recortes de
persoal da oficina de correos de Marín
ou a eliminación da zona de reparto, así
como a remisión destes acordos ao go-
berno central e á Sociedade Estatal Co-
rreos y Telégrafos.



Novembro 2020 [XIII]
o morrazo

Vilaboa, Mondariz Balneario e o grove, exemplos
de compostaxe para toda españa no ‘i Foro dixital
sobre compostaxe descentralizada’
VLABOA

Os ‘Concellos Revitaliza’ de
Vilaboa, Mondariz Balneario e
O Grove servirán hoxe de exem-
plo para toda España no ‘I Foro
dixital sobre compostaxe des-
centralizada organizado por
‘Composta en Rede’. As mestras
e mestres compostadores da De-
putación e do Concello de O
Grove serán os que explicarán a
situación na que se atopan nestes
momentos, sendo dos concellos
mellor preparados para cumprir
as esixencias da Unión Europea
en materia de reciclaxe para este
2020 (o 50% da bolsa do lixo). 

Este foro, que vai substituír
o seminario anual de Composta
en Rede presencial a través de
compostaenred.org, celébrase
para difundir información e com-
partir as experiencias que se
foron acumulando no último
ano. Sinalan dende a organiza-
ción que os obxectivos fixados
están moi lonxe de ser alcanza-
dos, polo que é preciso mostrar
“solucións posibles a este desafío,
solucións economicamente via-
bles, socialmente aceptables e
ambientalmente válidas” como
as que se están a dar na provincia
de Pontevedra. 

“A compostaxe descentrali-
zada perfílase como unha das
técnicas máis potentes á hora
de reciclar parte da materia or-
gánica”, por iso e co gallo de
incentivar os proxectos de com-
postaxe doméstica e comunitaria,
celebraranse catro sesións ao
longo deste mes nas que se pre-
tende motivar aos responsables
políticos e técnicos doutras lo-
calidades españolas a incluír de
proxectos de compostaxe en pro-
ximidade nas súas planificacións
para a xestión de residuos.

Na xornada de hoxe pola
tarde, na que participarán a téc-
nica Estefanía Alfonsín e Agustín
Vidal por parte do Revitaliza,
así como as mestras composta-
doras de O Grove Ana Gómez
e Eva Hervés, analizaranse as
‘Experiencias municipais en
compostaxe en Galicia’, enga-
dindo tamén a visión do agro-
compostaxe de Allariz. En vin-
deiras xornadas falarase das ‘Ex-
periencias públicas de compos-
taxe’, das ‘Solucións locais a
través da compostaxe, circuíto
curto’ e da ‘Formación de mestres
compostadores’.

No caso dos traballos feitos
en Vilaboa, o técnico provincial
Agustín Vidal explica que no
ano 2019 tratáronse nos centros
de compostaxe comunitaria un-
has 162 toneladas de materia
orgánica e restos vexetais, máis
uns 400-600 m3 de fracción ve-
xetal tratada no Monte do Cabalo,
obtendo aproximadamente 35
toneladas de compost.

Nestes momentos o Plan Re-
vitaliza da Deputación atende
en Vilaboa a 19 grandes produ-
tores de hostelaría e industria,
ten repartidos 1.186 composteiros
individuais (coin), realiza máis
de 900 chamadas de seguemento
e ten feitas máis de
3900 visitas a domici-
lio, ademais de ter de-
senvolvido máis dunha
trintena de eventos di-
vulgativos, carpas, reu-
nións, cursos, da posta
en marcha dun servizo
de préstamo de tritu-
radoras e de traballar
nunha nova normativa.
Téñense desenvolto, así
mesmo, máis de 30 ac-
tividades en centros

educativos.
En canto á mellora dos ratios

de separación, previamente o
concello situábase por debaixo
do 10% e agora en torno ó 30%
(nun periodo de participación
no programa de compostaxe aín-
da voluntario). 

En Mondariz Balneario, por
outra parte, Estefanía Alfonsín
explicou que hai instalados e en
funcionamento sete centros de
compostaxe comunitaria para
uso de veciñanza e produtores
singulares e que o número de
composteiros individuais repar-
tidos ata o momento é de 97
unidades. Tamén subliñou que
se está levando o residuo orgá-
nico de dous grandes produtores
(Hotel Balneario e colexio Mar-
cote) e algún produtor singular
que non ten centro de compos-
taxe próximo á planta de com-
postaxe de Ecocelta. Actualmen-
te, estase facendo un estudo para
a recolocación de contedores
(creación de illas de reciclaxe)
e posible colocación de mais
contedores de fraccións recicla-
bles. No caso das cifras de reci-
claxe, é o concello mellor situado
da provincia, sobrepasando am-
pliamente o 40% do total do
lixo.

Bueu instala un composteiro no
cpr Virxe Milagrosa
BUEU

O Concello de Bueu continúa
apostando pola compostaxe
coma unha alternativa na redu-
ción do lixo orgánico. Así, co-
mezou a funcionar o compos-
teiro de 800 litros instalado no
CPR Virxe Milagrosa polo ente
local (proporcionado no marco
do Plan Revitaliza da Deputación
de Pontevedra) coa realización
da primeira achega por parte
do alumnado. 

Este composteiro xestionará
os residuos de comida proce-
dentes do comedor e das me-
rendas dos recreos. Desta ma-
neira, os máis pequenos e pe-
quenas poderán coñecer de preto
o ciclo da materia orgánica,
mediante a súa participación e
corresponsabilidade no proceso.
Así mesmo, servirá para crear
conciencia sobre a xestión sos-
tible dos residuos e o respecto
cara o medio ambiente. 

Iria Rey, mestra composteira
do Concello de Bueu, impartiu
unha formación ao profesorado
deste centro para ensinarlle o
funcionamento e como realizar
o mantemento do composteiro.
Esta charla tamén serviu para
informar sobre a importancia e
beneficios de tratar a materia

orgánica in situ, sen necesidade
de ser transportada, e obter así
unha enmenda orgánica que se
poderá usar como abono. 

Por outra banda, proxima-
mente realizaranse actividades
escolares sobre compostaxe im-
partidas polo CEIDA (Centro
de Extensión Universitaria e
Divulgación Ambiental), sempre
respectando os protocolos esta-
blecidos por mor da Covid-19. 

A compostaxe leva funcio-
nando na vila bueuesa dende
hai xa máis de cinco anos, cando
se instalaron os dous centros de
compostaxe comunitaria na rúa
Xosé María Estévez e en Pazos
Fontenla, nos que se xestionan
máis de 30 toneladas ao ano de
biorresiduos, evitando así que
se mesturen con outros residuos
e se reduza a emisión de conta-
minantes á atmosfera. Amais,
coa colaboración da Deputación
de Pontevedra e de Sogama, o
Concello repartiu preto de 150
composteiros individuais entre
a poboación interesada; e xes-
tionouse a instalación en case
todos os centros educativos da
vila: o CEIP Torre Cela, o CEIP
A Pedra, o CEIP Montemogos
de Beluso, o CPR Virxe Mila-
grosa e o IES Illa de Ons.

RAMÓN 
CABANILLAS,
105
MOAÑA

986 31 56 25



BUEU

Arquivo Municipal de Cela, que
permitirá acoller arredor de 4.000 caixas
e mellorar o estado de conservación
da documentación. Esta actuación foi
acometida pola empresa Eun Sistemas
SL, cun orzamento de 18.514,82 euros,
IVE engadido, que se financian con
cargo a unha subvención da Vicepresi-
dencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza da
Xunta de Galicia.  Na visita realizada
este martes, Félix Juncal, alcalde de
Bueu, e Alberto Moital, edil de patri-
monio, arquivo e bibliotecas, compro-
baron este novo espazo, no que se dará

cabida a toda a documentación en papel
pendente de recibir dos diferentes ser-
vizos municipais, que responderá ás
expectativas do volume de documen-
tación en soporte papel dos próximos
anos, coa diminución prevista pola im-
plantación da Administración electró-
nica, e incluso aumentará a capacidade
do arquivo actual.

Os estantes fixos e móbiles están
montados sobre unha plataforma para
instalación de caixas de arquivo de
120x386x277 mm. O conxunto ten unha
capacidade mínima equivalente a 4200
caixas, segundo a documentación téc-
nica.

remata a colocación dos estantes
móbiles no arquivo municipal
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BUEU

O Concello de Bueu, a través da con-
cellaría de igualdade, anima aos comercios
e locais de hostalaría da vila a sumarse
por terceiro ano consecutivo á campaña
‘Bueu en negro contra as violencias ma-
chistas’, impulsada no marco dun proxecto
galego con motivo do 25 de novembro,
Día Internacional da Non Violencia Contra
as Mulleres. 

Debido á situación da Covid-19, este
ano o Concello non repartirá material
físico a través do Centro de Información
ás Mulleres (CIM), pero pode reciclarse
de anos anteriores ou descargarse da web
https://ennegrocontraasviolencias.gal/gl.
Nas redes sociais do Concello de Bueu
iranse publicando entre o 23 e o 25 deste
mes as imaxes dalgúns escaparates par-
ticipantes, polo que se convida a que
desde os locais compartan as súas fotos
e as envíen ao enderezo electrónico co-
municacion@concellodebueu.gal. 

Entre os obxectivos desta campaña
están fomentar unha acción de sensibili-
zación cidadá contra as violencias ma-
chistas, implicar ao tecido económico,
asociativo, educativo, deportivo, social
e cultural nunha resposta colectiva de
rexeitamento da violencia de xénero e
dos asasinatos de mulleres, promover a
transversalidade de xénero nas accións e
políticas municipais para traballar a prol
da igualdade e pola prevención, elimi-
nación e tratamento  das violencias de
xénero en todos os ámbitos, e identificar,
transmitir e incidir nos comportamentos
e expresións verbais que están detrás da
violencia de xénero a través do uso de
materiais de campaña específicos por
parte da cidadanía, establecementos co-
merciais e axentes sociais. 

A corporación local de Bueu aprobou
no pleno deste mes unha declaración
institucional de todos os grupos políticos
municipais con motivo do Día Interna-
cional da Non Violencia Contra as Mu-
lleres, na que demandan á Xunta de
Galicia o incremento dos recursos eco-
nómicos destinados especificamente a
loitar contra a violencia de xénero nos
orzamentos de 2021, de forma que se si-
túen como mínimo, no 1% do total e así
dotar de suficientes recursos para a pre-
vención e o tratamento integral da vio-
lencia de xénero, entre outras cuestións.

Segundo salienta Ana Isabel Otero,
concelleira de igualdade, este ano, con
motivo da Covid-19 estanse buscando
alternativas para o 25 de novembro,
dadas as restricións establecidas e o límite
nas aglomeracións de persoas. Así, unha
das ideas nas que se está traballando é a
elaboración dun vídeo no que concelleiros
e concelleiras da corporación bueuesa
lerán fragmentos de poemas ou novelas
que traten sobre as violencias machistas
ou reflexionen sobre o feminismo, e que
se difundirá nas redes sociais do Concello.
Así mesmo, é probable que se organicen
pequenos actos nos centros educativos
da vila, tanto de primaria como de se-
cundaria.

A Xunta de Galicia, tamén con motivo
desta efeméride, organiza o xoves 19
unha mesa informativa na Praza Massó
sobre o programa “#AgresiónOff 2020”,
que se poderá visitar entre as 10 e as 14
horas. E o propio 25 de novembro, está
convocada dende a Subdelegación do
Goberno unha concentración silenciosa
por todas as vítimas asasinadas polo ma-
chismo, que terá lugar ás 12 h diante da
Casa Consistorial.

o concello de Bueu anima ao
comercio local a sumarse á campaña
‘en negro contra as violencias



Xa durante o anterior mandato municipal, a empresa concesionaria
do aparcamento público soterrado de A Ramallosa demandou ao

concello o restablecemento do equilibrio económico da concesión, ale-
gando a rotura do mesmo en base a unha serie de peregrinas conside-
racións como a crise económica, a competencia desleal de algún outro
estacionamento que prestaba os seus servizos de maneira irregular,
ou, sorprendédevos, a existencia de prazas de aparcamento en super-
ficie.

Evidentemente tal despropósito foi rexeitado polo consistorio,
pero a pretensión desta adxudicataria non é en absoluto unha oco-
rrencia. Observamos cada vez con máis frecuencia como as empresas
concesionarias reclaman indemnizacións ás administracións por
causas igual de esperpénticas que estas. Iso si, raramente solicitan a
resolución do contrato, antes ben, acostuman a pedir a prolongación
do mesmo como suposta compensación. Por suposto tal foi tamén o
caso da mercantil que nos ocupa.

Ante a negativa do concello a ceder ás aspiracións da empresa,
esta optou pola vía dos feitos consumados. Dadas as supostas perdas
que o negocio xeraba, decidiu unilateralmente pechar o aparcadoiro,
e nesa situación pasamos de estar meses a falar xa de anos cun esta-
cionamento público pechado á beira da piscina mancomunada e na
zona comercial por excelencia do Val Miñor.

O dano que o mantemento desta situación provoca aos comerciantes
e oficinas do entorno é enorme e ten consecuencias concretas. Non é
extraordinario que haxa usuarios que deixaron de acudir á piscina
ante os problemas de aparcamento.

E isto coa pasividade cómplice do goberno municipal que asiste
impertérrito á decisión dunha adxudicataria de non prestar o servizo
obxecto do concurso. Así nos atopamos cun aparcadoiro público
municipal pechado nunha zona con graves problemas de aparcamento.
Un absurdo consentido pola administración local.

A problemática só ten dúas solucións, ou o contratista volve a
abrir inmediatamente o estacionamento restablecendo os termos da
concesión, ao cal lle debe instar de maneira imperativa o concello,
ou este debe iniciar un expediente á concesionaria por incumprimento
do obxecto do contrato que, finalmente, debera conducir ao rescate
da concesión.

Dende logo a administración municipal non pode ser refén dunha
empresa que non obtén os beneficios esperados,  e moito menos os
veciños de A Ramallosa e todos os usuarios do Val Miñor. Por
suposto que no ánimo do consistorio non debera estar obrigar a
unha concesionaria a manter un servizo que, nos termos nos que o
presta, lle resulte deficitario. A resolución viría polo rescate para o
público da súa xestión, na que necesariamente se deben ter en conta
criterios económicos, pero tamén os beneficios sociais que reporta
en cuestións tan básicas como a mobilidade ou a promoción econó-
mica.

Preto de Nigrán temos un bo exemplo disto. O baionés aparcamento
do Aral foi obxecto de disputa legal entre a adxudicataria e o concello,
rematando coa resolución do contrato previa indemnización millonaria
ao contratista, inda que en cantidade sensiblemente inferior ao que
pretendía. O ruinoso negocio que segundo a empresa era anteriormente,
deu paso, á falla do balance económico final, a unha notábel actividade
do mesmo en beneficio dos seus veciños e visitantes.

APARCADOIRO DE A
RAMALLOSA:

REAPERTURA OU RESCATE
DA CONCESIÓN

XABIER RODRÍGUEZ
BNG DE NIGRÁN

val miñor
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GONDOMAR

O proxecto de recuperación
do contorno do Peto de Ánimas
de Piñeiro, desenvolto polo
arquitecto Santos Vila Gon-
zález, foi distinguido con este
galardón que, anualmente, con-
cede o Colexio Oficial de Ar-
quitectos de Galicia (COAG),
e que destaca o proxecto por
recuperar e poñer en valor o
camiño histórico que unía a
vila coa Igrexa de San Miguel,
en Peitieiros.

O alcalde de Gondomar,
Paco Ferreira, manifestou a súa
satisfacción ante este recoñe-
cemento “para o noso pobo,
no que traballamos para que
se converta nun referente de
espazos públicos pensados para
a veciñanza e o seu goce”.

A actuación executada con-
tou cun investimento de 48.656
euros no marco do Plan Con-
cellos da Deputación, e cen-
trouse na contorna do Peto de
ánimas de Piñero co obxectivo
de reurbanizar esta zona des-
tacando o seu valor patrimonial.
Para iso creouse un espazo de
protección en torno ao Peto de

ánimas e habilitáronse dous
accesos á praza refundida me-
diante dous chanzos.

A execución deste espazo
aberto crea unha bancada con
dúas plataformas de madeira a
forma de banco “para fomentar
o encontro dos cidadáns, deli-
mitándose coa plantación de
árbores e dotándo de ilumina-
ción todo o espazo.”

Paco Ferreira subliña que
“recuperar aos poucos a gran
riqueza patrimonial e etnográ-
fica coa que contamos é un
dous obxectivos deste equipo.
Estas pezas forman parte da

nosa historia e, sen dúbida, é
un atractivo turístico que se
suma aos moitos que xa ten
Gondomar, e neste sentido se-
guiremos traballando”.

Por último, o alcalde con-
gratúlase do cambio de ten-
dencia logrado nestes últimos
anos no que Gondomar “ocupa
as páxinas de actualidade coa
aprobación e posta en marcha
de proxectos que están a con-
vertilo nun referente no sur da
provincia de Pontevedra, lonxe
da imaxe negativa que o per-
seguía en anteriores lexislatu-
ras”.

gondomar distinguido co ‘premio grande
área de aportación á arquitectura 2020’
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NIGRAN

O Concello de Nigrán sub-
vencionará os envíos a domicilio
dos veciños que fagan pedidos
de comida en negocios de Ni-
grán, tal e como xa o fai a
través da plataforma de comer-
cio electrónico DBarrio, o que
supón a gratuidade do mesmo.
Nesta app de envío a domicilio
o Concello xa asume desde
xuño e coas mesmas condicións
(veciños do municipio e nego-
cios do municipio) o custe do
transporte, limitándose agora
só á hostalaría en pedidos de
luns a sábado de 13:00 a 15:00
e de 20:00 a 22:00 horas. Ase-
mesmo, a aqueles que non están
en DBarrio e non teñen repar-
tidor, o Concello tamén lles
ofrecerá desde xa este mesmo
servizo gratuíto.

"Desde o verán e a petición
da asociación de comerciantes

Ovalmi, subvencionamos as li-
cencias de DBarrio entre 70
negocios de todo tipo en Nigrán,
así como o transporte en deter-
minadas franxas horarias. Ante
o golpe que supón para a hos-
talaría este novo peche ao pú-
blico consideramos que o soli-
dario e razoable e concentrar
esa subvención do envío a do-
micilio só neste sector e amplialo
tamén aos que non están agora
mesmo en DBarrio, así dispoñen
do repartidor só para eles, o
que permite ampliar os hora-
rios", explica o alcalde, Juan
González, quen fai un chamento
aos veciños para que apoien
aos restauradores facendo pe-
didos.

"Agora é unha urxencia con-
tar con reparto a domicilio, pero
o que realmente buscamos desde
o Concello é afianzar este co-
mercio electrónico de carácter

local e que permaneza como o
xeito máis sostible e responsable
de consumir empregando as
novas tecnoloxías. Subvencio-
nando o transporte, facemos
que realmente sexa moi intere-
sante para o cliente de Nigrán
porque, a diferencia doutras
plataformas, non lle suporá nin-
gún custe extra o envío a do-
micilio. Ademais, tratándose de
comercio local, manéxanse tem-
pos de envío que ningunha outra
plataforma de caráter interna-
cional pode superar, en menos
dunha hora incluso o podes ter
na casa", incide. "En definitiva,
trátase de adaptar ao pequeno
comercio de Nigrán á realidade
do comercio electrónico ofre-
cendo vantaxes tanto aos esta-
blecementos como aos clientes
co obxectivo de apoiar aos hos-
taleiros nestes momentos tan
difíciles", resume.

subvencións para quen faga pedidos de
comida a domicilio en negocios do municipio

GONDOMAR

Hai doce anos que a Entidade
Menor de Morgadáns iniciou
co IEM o Certame de Poesía
Victoriano Taibo; e hai catro
que este premio forma parte das
actividades culturais do Concello
de Gondomar en colaboración
co Instituto de Estudos Miñoráns.
Foi unha decisión dolorosa dos
responsables destas institucións
suprimir a convocatoria do Pre-
mio Victoriano Taibo neste ano
de pandemia 2020.

O grupo de traballo PUGA
(Promoción do Uso do Galego),
integrado no IEM, que hai dous
anos celebrou a Semana Poética
Victoriano Taibo enchendo de
poemas os balcóns de Gondo-
mar, non quixo que unha das fi-
guras máis relevantes do Val de

Miñor quedase silenciado este
ano. Taibo, a máis de ser o
mestre de Morgadáns durante
vinte anos (1930-50), foi fun-
dador das Irmandades da Fala e
Académico da Lingua Galega.
Nas súas reflexións deixounos
esta encomenda: “A misión do
literato galego é devolver ó seu
país a súa propia fala, todo o
arrequentada que se queira, con
todos os neoloxismos e tecni-
cismos que a ela lle conveñan;
pero limpa e escorreita, axeitada
para as xurdias angueiras do
sentimento e do intelecto”. Este
é un dos obxectivos do grupo
PUGA que nos leva a organizar
o programa Novembro con Taibo
que hoxe presentamos.

Catorce foron as obras pre-
miadas nos doce anos do Cer-

tame de Poesías Victoriano Tai-
bo, seleccionadas entre centos
de concursantes. A calidade dos
catorce libros editados polo IEM,
obríganos a editar este ano unha
serie de vídeos poéticos que di-
fundan, cos novos medios de
comunicación, unhas mostras
da literatura que pedía Taibo
para a nosa lingua, expresión
de sentimentos e pensamentos
propios.

Estamos en contacto con
moitas persoas afectadas pola
complexa situación actual. Pasará
a pandemia e o noso futuro se-
guirá dependendo de nós e do
patrimonio que fomos capaces
de conservar vivo. Boa parte
dese patrimonio é a nosa lingua
galega cultivada por todos os
falantes e de xeito singular polo
colectivo de poetas que hoxe
nos acompañan para esta ho-
menaxe a Victoriano Taibo.

Desde o San Martiño ata o
Santo André celebraremos este
Novembro con Taibo como
unha oportunidade de ir dándolle
corpo interior a este Val de
Miñor que queremos cada día
máis artellado como unha célula
de universalidade como nos
aprendeu Victoriano Taibo e os
mestres xa centenarios da Xe-
ración Nós.

certame de poesía Victoriano Taibo 2020

NIGRÁN

O Concello de Nigrán re-
matou a través da empresa ad-
xudicataria Sodein Soluciones
Integrales os traballos para reducir
os verquidos de pluviais aos co-
lectores de residuais que discorren
paralelos ao río Muíños, cun in-
vestimento de 103.000 €. Queda
así resolto o problema que se
producía nos momentos de moita
choiva ao desbordarse as arquetas
no tramo final do río e que, ade-
mais, dificultaban o traballo da
depuradora.

"O obxectivo final deste in-
vestimento era o de devolver ao
río Muíños ao seu estado natural;
desde hai décadas había este
problema no curso final debido,
en parte, ao aumento da presión
humana, polo que adaptouse á
nova realidade de Porto do Molle
para poder xestionar ben as redes
de pluviais, ao mesmo tempo
aplicáronse técnicas de bioen-
xeñaría para que reparen o seu
trazado natural e deixe de ero-
sionarse artificialmente", sostén
o alcalde, Juan González.

O traballo, con proxecto de
Santorio Arquitectos, consistíu

en diferentes intervencións, en-
camiñadas todas elas a reducir
as incorporacións de augas na-
turais aos colectores de residuais,
minimizando o volume e fre-
cuencia dos mesmos nos mo-
mentos de choiva abundante.
Así, nuha primeira fase repará-
ronse os 40 pozos de rexistro
(moitos presentaban filtracións
e outros foron clausurados) para
seguidamente instalar un equipo
rototamiz fabricado ex-profeso
para esta actuación e que se sitúa
a escasos metros da depuradora
co obxectivo de filtrar calquera
auga que se puidera desbordar.
A intervención incluíu a instala-
ción de aliviadoiros e acondi-
cionamento paisaxístico na con-
torna dos pozos que producen
maior impacto visual. A maiores,
realizaranse traballos de bioen-
xeñaría fundamentalmente me-
diante a colocación de estaqui-
llado natural (a base de estacas)
nun total de 37 metros do curso
fluvial e en tres puntos diferentes
para protexer as marxes e frear
o caudal (técnica novidosa que
o Concello de Nigrán xa aplicou
anteriormente neste río). 

Finalizan as obras que
resolven o problema de
verquidos no río Muíños

NIGRÁN

O Concello de Nigrán sú-
mase ao Día Mundial da Dis-
lexia  que se conmemora o día
10 de novembro iluminando
esta noite de azul turquesa a
Casa Consistorial, tal e como
promove A Federación española
de  dislexia e outras dificultades
específicas da aprendizaxe (
FEDIS) coa campaña  #Uni-
dosPorLaDislexia. O obxectivo
é facer visible este trastorno da
aprendizaxe que afecta aproxi-
madamente a catro de cada seis
fracasos e abandonos escolares.
Ademais de numerosos Con-
cellos de toda España, únese o
Congreso dos Deputados e as
principais cidades e deputacións
do país, asi como a Axencia
Española de Cooperación In-
ternacional ( AECID). A Asem-
blea Xeral da Federación espa-

ñola de  dislexia, elixiu por
unanimidade xa hai tres anos,
a cor azul  turquesa como o
que representa a causa da  dis-
lexia debido a que é unha cor
con connotacións maiormente
positivas para as persoas con
dislexia, debido a que promove
a creatividade, a calma, a sere-
nidade, a tranquilidade e rela-
xación.

a casa do concello de nigrán
ilumínase de azul polo día
Mundial da dislexia
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TOMIÑO.

A exposición artística “Rom-
pe. Xoga en Igualdade” da De-
putación de Pontevedra chega
este mércores ao Concello de
Tomiño para concienciar sobre
a necesidade de rachar coa vio-
lencia machista. A mostra, que
ten por obxectivo denunciar a
discriminación e a desigualdade
que sofren as mulleres a través
de escenas representadas por bo-
necas “Barbie” intervidas, per-
manecerá exposta ata o 20 de
decembro no primeiro andar do
Mercado de Tomiño.

Esta exposición de poesía
visual, elaborada polas artistas
Isabel Blanco e Irene Silva, ten
como fin cambiar o mundo e
golpear as conciencias. Trátase
dunha mostra itinerante que conta
con 18 paneis que amosan ás
famosas bonecas “Barbie” in-
tervidas para denunciar de forma

impactante e rompedora a desi-
gualdade entre homes e mulleres,
e que se completa coas fotografías
de Noemí Chantada. Deste xeito,
pretende “romper” e reivindicar
a igualdade, así como concienciar
á sociedade da igualdade de
oportunidades entre mulleres e
home e do fin da discriminación
e da violencia contra o 52% da
poboación. 

A mostra procurará tamén
reivindicar o Día Internacional
contra a Violencia de Xénero
que se conmemora o próximo
día 25 de novembro e poderase
visitar ata o 20 de decembro
no Mercado de Tomiño. O seu
horario ao público é de luns
de 9 a 14 horas; os martes,
mércores, xoves e sábados de
9 a 15 horas e de 17 a 23
horas; os venres de 9 a 23
horas e os domingos de 10 a
15.30 e de 17 a 23 horas.

‘Barbies intervidas’ para rachar
coa violencia machista

TOMIÑO

Tomiño inicia unha nova
fase no seu modelo de xestión
dos biorresiduos. Logo dun pri-
meiro período no que se intro-
duciu o modelo de compostaxe
entre a veciñanza bonificando
a aqueles que se ofreceran a
adoptalo de xeito voluntario, o
concello atópase preparado para
adherirse á segunda fase do
Plan Revitaliza, que consistirá
en expandir o sistema a todo o
municipio.

Este xoves inauguráronse
os dous primeiros composteiros
comunitarios, encadrados nesta
segunda fase do plan, situados
na rúa A Guarda e no CEP
Pedro Caselles. Vanse habilitar
nos vindeiros días un total de
14, que darán servizo a todos
os veciños das áreas urbanas,
11 no núcleo urbano do Seixo
e 3 no de Goián.  

Na inauguración realizada
no CEP Pedro Caselles, alén
dos mestres composteiros e da
concelleira de Medio Ambiente,
Ana Belén Casaleiro, estivo
presente a alcaldesa de Tomiño,
Sandra González, a cal destacou
a importancia da adopción deste
novo sistema por parte do centro
educativo, cuxo comedor ali-
menta cada día a máis de 120
alumnos. “É de agradecer pro-
fundamente a boa acollida e
colaboración que desde o CEP
Pedro Caselles nos brindaron
en relación a este proxecto,
tanto o persoal de cociña como

a dirección do centro, onde ve-
mos un compromiso firme na
aposta por un novo modelo
máis respectuoso co medio am-
biente”, declarou.

Durante as próximas sema-
nas, ademais de realizar o sis-
tema de reparto porta a porta
dos composteiros individuais e
o material accesorio polas pa-
rroquias, os mestres compos-
teiros estarán visitando tamén
as vivendas das áreas urbanas
para entregar o caldeiro de com-

postaxe e instruír aos veciños e
veciñas no procedemento a se-
guir. Este caldeiro servirá para
que separen na súa vivenda os
residuos orgánicos que logo te-
rán que depositar no composteiro
comunitario. Aquelas persoas
que non estean na vivenda no
momento da visita dos mestres
composteiros recibirán un aviso
de que a visita foi realizada cos
seus teléfonos de contacto, co
fin de poder acordar unha nova
data de entrega.

Tomiño inaugura os composteiros da
segunda fase do plan revitaliza

O TEU
XORNAL

EN GALEGO
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TOMIÑO

O Concello de Tomiño apro-
bou no pleno extraordinario ce-
lebrado no día de onte o esta-
blecemento dunha bonificación
para os vehículos que sexan
máis respectuosos co medio am-
biente, contando co voto a favor
de todas as forzas con represen-
tación na corporación municipal.
Segundo a rexedora local, Sandra
González, “a medida pretende
representar un paso máis no
cumplimento do Plan de Acción
polo Clima e a Enerxía Sostibles
(PACES)” ao que o Concello
está adherido, un proxecto que
procura establecer estratexias de
mitigación do cambio climático
que aseguren un futuro sostible
para o municipio.

Deste xeito, os vehículos que
conten co distintivo ambiental
de “cero emisións”, nos que se
atopan os vehículos eléctricos
de batería (BEV), eléctricos de
autonomía estendida (REEV),
eléctricos híbridos enchufables
(PHEV) cunha autonomía de
40 km ou os vehículos de pila
de combustible, gozarán dunha
bonificación do 50% na cota do
imposto durante un tempo in-
definido a partir do ano seguinte
ao da primeira matriculación.

Por outra parte, aqueles que
conten co distintivo ambiental
“eco”, entre os que se atopan os
vehículos eléctricos enchufables
con autonomía inferior a 40km,
híbridos non enchufables (HEV)
ou vehículos propulsados por
gas natural e gas (GNC e GNL)
ou gas licuado do petróleo
(GLP), obterán un 50% de bo-
nificación durante os 5 anos na-
turais posteriores ao de primeira
matriculación.

Tamén está contemplada
unha bonificación do 100%
para os vehículos históricos
ou aqueles que teñan unha an-
tigüidade mínima de 25 anos,
contados a partir da data da
súa fabricación. No caso de
non coñecerse a data, tomaríase
como referencia a da súa pri-
meira matriculación ou, en úl-
tima instancia, a data na que o
correspondente modelo se dei-
xou de fabricar. 

As persoas interesadas nestas
bonificacións deberán solicitalas
mediante unha instancia dirixida
ao órgano competente, ache-
gando tamén o permiso de cir-
culación e a ficha técnica do
vehículo que acredite a súa in-
clusión nalgún dos supostos
mencionados.

Bonificarase cun 50 por
cento dos impostos aos
coches eléctricos e híbridos SANTIAGO

O deputado do BNG, Luís
Bará cualificou de “portalón
xiratorio” a fichaxe da excon-
selleira Beatriz Mato pola em-
presa  Geenalia e lamentou que
o director de Función Pública
eludira as preguntas formuladas
polo BNG sobre a contratación
da extitular de Medio Ambiente
así como a relación coa empresa
e a tramitación e aprobación
de proxectos durante o exercicio
do seu cargo.

O deputado explicou que a
lei é clara e impide, no prazo
de dous anos, a contratación
dun alto cargo por unha empresa
privada relacionada con expe-
dientes ditados durante  o cargo
pero a realidade, dixo, Bará  é
que tanto a dirección xeral de
Calidade ambiental como a de
Conservación da natureza, de-
pendentes da consellería de Me-
dio Ambiente da que era con-
selleira Beatriz Mato, “tomaron
decisións para tramitar e aprobar
proxectos da empresa Greena-
lia”  na súa división da biomasa
para usos enerxéticos e mesmo
forzando  cambios legais “des-
caradamente” como fin de  fa-
vorecer os intereses da empresas
así como a tramitación dos par-
ques ambientais.

Bará reiterou que existiu

“unha intervención directa ou
indirecta da exconselleira” para
favorecer a Greenalia e por
moito que a Xunta queira tapalo
é “unha realidade incuestiona-
ble”. O que queda claro, recal-
cou o nacionalista é que “algo
cheira a podre en Teixeiro, en
Greenalia e agora en San Cae-
tano”. Na súa opinión existe
un entrado de empresas que
conta co favor da Xunta, “favor
que é devolto a través das portas
xiratorias”.

O parlamentario lembrou
que a directora xeral de cambio
climático, (subordinada de Bea
Mato) que asumiu “todas as
hostias” durante este tempo e
agora foi cesada, formou parte
das testaferros da conselleira
Mato para “facer o traballo su-
cio” e que a titular de Medio
Ambiente non manchara as

mans. Por outra banda denun-
ciou os cambios legais no ám-
bito municipal tamén para fa-
vorecer os intereses desa em-
presa e doutras do “looby pas-
teiro, enerxético, forestal”.

Na súa intervención na co-
misión de Ordenación Territo-
rial, celebrada hoxe no Parla-
mento galego,  o deputado do
BNG  aludiu ao “choque” entre
o conselleiro de Industria e o
propietario de Greenalia que
finalmente foi resolto dando
luz verde aos proxectos da em-
presa e “colocando á conselleira
na empresa”.  Bará concluíu
afirmando  que o BNG denun-
ciará  todas as irregularidades
derivadas do trato de favor do
goberno a empresas privadas
que rematan con auténticos
“portalóns xiratorios” como

o Bng cualifica de “portalón xiratorio” a
fichaxe de Bea Mato pola empresa greenalia

TOMIÑO

O xurado do certame “Vilas
en Flor” emitíu este mércores
as súas distincións aos concellos
participantes nesta terceira edi-

ción poñendo en valor o deseño,
xestión e mantemento dos es-
pazos verdes urbanos coas flores
de honra outorgadas aos 25 con-
cellos galegos participantes.  

Tomiño, que participaba por
segunda vez, foi distinguido con
tres flores de honra mellorando
as dúas logradas na súa primeira
participación en 2019. O xurado,
que visitou a localidade para
avaliar distintos aspectos, destaca
na súa resolución: “a implicación
de toda a comunidade e o im-
portante apoio de toda a corpo-
ración municipal”, merecendo
unha mención especial “o bo
gusto e a variedade das árbores
escollidas nas zonas verdes das
novas urbanizacións e o futuro
proxecto de reforma da praza
da igrexa de Goián”.

Chantada e Allariz acadaron
de novo as catro flores de honra

e, canda Tomiño, recibiron tres
flores Caldas de Reis, Lalín e
Salvaterra de Miño.

O certame está organizado
pola Fundación Juana de Vega,
a Asociación de Viveristas do
Noroeste (Asvinor) e a Asocia-
ción Galega de Empresas de
Xardinería (Agaexar), coa par-
ticipación da Consellería de Me-
dio Ambiente, Territorio e Vi-
venda, a través do Instituto de
Estudos do Territorio, e o patro-
cinio de Husqvarna e Rainbird.

O obxectivo principal desta ini-
ciativa é a mellora ambiental,
social e económica dos concellos
galegos, así como a dinamización
do sector do paisaxismo e a or-
namentación seguindo un mo-
delo existente noutras comuni-
dades autónomas como Cataluña,
Aragón, Canarias, Andalucía e
Valencia, a semellanza do sistema
implantado desde hai décadas
noutros países como Reino Uni-
do, Irlanda, Francia, Italia e Ca-
nadá.

Tomiño, distinguido con tres flores de
honra na súa segunda participación no
certame ‘Vilas en Flor’



TOMIÑO

O Concello de Tomiño con-
vocou un pleno extraordinario
para modificar a ordenanza mu-
nicipal reguladora das taxas pola
recollida do lixo coa finalidade
de eximir do pago do primeiro
semestre do vindeiro ano a aque-
les negocios e empresas que ti-
veran que fechar este ano por
motivos derivados da pandemia
da COVID-19. 

Ademais da exención do
pago da taxa aos comercios e
empresas afectados pola pan-
demia, a ordenanza recolle tamén
exencións e reducións para outros
supostos. Os contribuíntes be-
neficiarios da Renda de Inte-
gración Social de Galicia (RIS-
GA) ou perceptores de Axudas
de Emerxencia Social (AES) te-
rán unha exención do 100% da
cota tributaria. 

Tamén se contempla unha
redución na cota base do 50%
na tarifa da vivenda a aqueles
fogares que, non reunindo as
condicións establecidas no an-
terior caso, teñan unha renda
familiar inferior ó SMI (Salario
Mínimo Interprofesional) vixen-
te, nos que exista algún membro
en situación de dependencia de
grado dous ou tres, ou discapa-
cidade a partir do 65%, familias
numerosas e familias monopa-
rentais con fillos en idade de
escolarización obrigatoria con
renda familiar inferior a 1,3
veces ó SMI.

As solicitudes de redución
ou exención da cota deberán ser
presentadas xunto coa docu-
mentación pertinente antes de

finalizar o presente ano, e pro-
ducirán efectos para o exercicio
de 2021. No caso dos negocios
afectados pola pandemia, esta
deberá ir acompañada tamén
por unha unha Declaración Res-
ponsable acompañada de docu-
mentación oficial que acredite
a suspensión da actividade, pre-
sentada no primeiro trimestre
do exercicio.

A aprobación desta bonifi-
cación para os comercios contou
co apoio de todas as forzas po-

líticas do pleno municipal. A al-
caldesa, Sandra González, mos-
trouse satisfeita ante a aprobación
da medida. “Desde os primeiros
meses da pandemia asumimos
cos comerciantes o compromiso
de realizar esta bonificación.
Logo de máis de dous meses
traballando co ORAL para buscar
como solucionar isto, demos
coa fórmula que permitirá con-
donar as taxas do primeiro se-
mestre do ano que vén”, declarou
a rexedora.

Ademáis. no pleno extraor-
dinario  tamén se tratou a re-
gularización da compostaxe.

En previsión da obrigato-
riedade determinada pola
Unión Europea para todos os
estados membros de compostar
en orixe ou recoller separada-
mente os biorresiduos antes
do 31 de decembro de 2023,
o Concello de Tomiño decidiu
adherirse á Fase II do Plan
Revitaliza, que procura con-
verter o modelo voluntario de

compostaxe nun modelo xe-
ralizado que leve o novo sis-
tema de tratamento de residuos
orgánicos ao 100% do territorio
municipal. 

A universalización e con-
solidación deste sistema torna
xa inservible o sistema de bo-
nificacións que procuraba in-
troducir a compostaxe no mu-
nicipio, cando era de xeito vo-
luntario. Agora mesmo o con-
cello é quen facilita os com-
posteiros, formación para a
compostaxe e mesmo a visita
de mestres composteiros a do-
micilio, nunha aposta para que
o concello cumpla as condicións
impostas pola Unión Europea.

Os motivos desta supresión
son, polo tanto, unha conse-
cuencia lóxica ante a xerali-
zación do novo sistema de
xestión dos biorresiduos, cuxa
implementación tivo uns custes
asociados superiores aos
500.000 euros, e cuxo mante-
mento suporía un desaxuste
orzamentario que comprome-
tería a saúde económica do
Concello.
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Tomiño eximirá do pago da cota do lixo aos negocios
que pecharan durante a pandemia
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O ROSAL

Os técnicos do equipo re-
dactor do plan municipal de
prevención e defensa contra
os incendios forestais do Ro-
sal debullaron os pormenores
deste documento nunha reu-
nión mantida a semana pa-
sada na que participaron a
alcaldesa, varios concelleiros,
a técnica forestal municipal
e representantes das Comu-
nidades de Montes Veciñais
en Man Común de O Rosal,
As Eiras, San Xoán de Ta-
bagón e San Miguel de Ta-
bagón. “Concello e comuni-
dades de montes mantemos
unha relación de reciproci-
dade nun tema tan importante
como é o dos lumes. Por iso
colaboramos man a man para
recompilar toda a informa-
ción necesaria e contar coa
opinión das entidades máis
acostumadas a traballar na
xestión dos montes”, salienta
a alcaldesa, Ánxela Fernán-
dez Callís.  

O plan, que tivo un custe
de 6.500 euros subvencio-

nados ao abeiro do Plan Con-
cellos 2019 da Deputación
de Pontevedra, ten por ob-
xectivo planificar o territorio
segundo o grao de perigo
que supón a súa situación
actual, marcando as actua-
cións necesarias a desenvol-
ver e pivotará sobre a xestión

da biomasa e a creación de
faixas exteriores para plani-
ficar o territorio segundo o
grao de perigo que supón a
súa situación actual, marcan-
do as actuacións necesarias
a desenvolver.

Aínda que o municipio
rosaleiro ten un índice baixo

de incendios, cunha media
de 4,7 ao ano e 5,2 hectáreas
afectadas segundo os datos
da Consellería de Medio Ru-
ral, os lumes forestais cons-
titúen unha das maiores
ameazas ao sector forestal
galego, un dos piares básicos
da creación e mantemento

de emprego no rural. Neste
sentido, o plan é o documento
que contén as accións nece-
sarias para a prevención e
defensa dos incendios tras
unha análise da situación ac-
tual e establecendo unha zo-
nificación do territorio como
marco das directrices de ac-
tuación. 

A través deste plan defí-
nese a rede de faixas secun-
darias de xestión de biomasa
formadas por un conxunto
de parcelas lineais do terri-
torio estratexicamente loca-
lizadas, especialmente aque-
las declaradas de alto risco,
e a creación e mantemento
de faixas exteriores de pro-
tección de zonas poboadas. 

Xunto a estas accións,
contémplase tamén a elimi-
nación total ou parcial da
biomasa forestal mediante
técnicas silvícolas axeitadas
para garantir o control, re-
ducir o risco de incendio e
protexer a seguridade da ve-
ciñanza.

a xestión da biomasa e a creación de faixas de protección,
claves do plan municipal de prevención de incendios do rosal 

O TEU
XORNAL

EN GALEGO



baixo miño

Novembro 2020 [XXI]

O ROSAL

A Plataforma para a de-
fensa da Sanidade Pública do
Rosal creouse para loitar con-
tra o deterioro progresivo que
desde hai anos está a sufrir o
servizo de atención primaria
no Rosal, consistente, entre
outras eivas, na deficiente
dotación de persoal sanitario,
que se agravaba  ao non cubrir
o Sergas as vacacións do per-
soal ou as baixas médicas. A
plataforma formouse a partir
dunha ampla base de partici-
pación social, formando parte
dela representantes do con-
cello, de todos os partidos
políticos con representación
municipal, do persoal sani-
tario, do asociacionismo e da
sociedade rosaleira en xeral.  

Actualmente, a xestión
que a Consellería de Sanidade
fai da crise sanitaria provo-
cada pola COVID-19, elimi-
nando a asistencia médica
presencial e aumentando a
carga de traballo dun persoal
facultativo que xa antes da
pandemia resultaba claramen-
te insuficiente para atender
ao total da poboación, está a
acelerar o proceso de dete-
rioro do servizo de atención
primaria, poñendo así en pe-
rigo a saúde dos rosaleiros e
rosaleiras. 

Co argumento de evitar
contaxios por acumulación
de público nunhas instalacións
cun tamaño  insuficiente para
a situación de emerxencia sa-
nitaria, pechouse o Centro de
Saúde de San Miguel de Ta-
bagón e a consulta de pedia-

tría centralizouse no centro
de saúde da Guarda. Ao mes-
mo tempo substituíuse a aten-
ción sanitaria presencial pola
telefónica e reduciuse o aforo
das salas de espera obrigando
aos pacientes a facer cola
fóra do centro de saúde para
recibir atención.

Aínda que nun primeiro
momento a poboación enten-
deu a situación como algo
necesario para acabar coa
pandemia e se entendía que
a administración sanitaria
precisaba tempo para, par-
tindo dunha situación de de-
terioro provocado por anos
de recortes, adaptarse ás no-
vas necesidades que se pre-
sentaban, tras a relaxación
das medidas sanitarias coa
chegada de verán O Rosal
volveu a quedar sen persoal
médico durante as vacacións,
a consulta de pediatría non
se recuperou e o Centro de
Saúde de San Miguel conti-
núa pechado. 

A Plataforma destaca a
falta de información por parte
do Sergas da incidencia de
casos en cada localidade, que
utiliza unha escala de cores
cuns rangos enormes que
ocultan a situación real e que
impide coñecer os contaxios
en cada municipio, o que non
axuda a crear unha conciencia
cidadá clara á hora de tomar
as debidas precaucións con
responsabilidade.

En opinión da plataforma
SOS Sanidade Pública, a aten-
ción primaria accesible e pró-
xima que ofreza unha asis-

tencia integral de saúde está
en perigo de desaparición. O
persoal dos centros atópase
desbordado pola burocracia,
os rastrexos, as probas e as
demandas dunha poboación,
angustiada pola pandemia e
as demoras na asistencia.
Como consecuencia moitas
persoas están a recorrer á sa-
nidade privada que busca fa-
cer negocio coa saúde. Ade-
mais, o desinterese da Con-
sellería de Sanidade e do Ser-
gas fai que os traballadores
sexan quen están soportando
inxustamente as queixas e o
malestar dunha poboación
frustrada e preocupada polas
dificultades de acceso á asis-
tencia. 

No Rosal, debido a que
as consultas seguen a ser te-
lefónicas, resulta cada vez
máis difícil conseguir algo
tan sinxelo como que se colla
o teléfono para solicitar unha
cita médica, o que fai que o
malestar social sexa cada vez
máis elevado e se produza
unha profunda deterioración
da imaxe do sistema sanitario
público.

Se ben dende a Plataforma
teñen en conta das dificultades
que están a existir para a con-
tratación de persoal faculta-
tivo, non atopan xustificación
para que a Consellería de Sa-
nidade non contrate persoal
administrativo e de servizos
que poida descargar ao per-
soal de medicina e enfermería
de labores burocráticas, o que
diminuiría a súa carga de tra-
ballo.

denuncia o deterioro acelerado do
servizo de atención primaria no rosal

A GARDA

O Bloque Nacionalista Ga-
lego realizou unha visita á Pasaxe
en Camposancos ante a deses-
peración de veciños e veciñas
pola falta de medidas de seguri-
dade viaria na zona.

Na reunión mantida coa ve-
ciñanza, o bloque nacionalista
galego faise eco dunhas deman-
das que non van máis aló duns
mínimos de dignidade e seguri-
dade: unha marquesina, un paso
de peóns e medidas para o cal-
mado de tráfico.

O BNG denuncia a situación
de precariedade na que o goberno
local deixa a numerosas familias,
usuarias do transporte público,
por negarlles a simple colocación
dunha marquesina.

"A ausencia dun mínimo es-
pazo de abrigo, condea aos nosos
nenos e maiores a padecer as
inclemencias do tempo un in-
verno máis", afirma o voceiro
nacionalista Anxo Baz. Para os
nacionalistas, é moi preocupante
tamén ver cómo o goberno local
non atende a colocación dun

paso de peóns e as necesarias
medidas de calmado de tråfico
que se solicitan desde hai anos.

"Temos a parada de autobús,
a estación marítima, o parque
infantil, un clube náutico, o
enlace do camiño portugués pola
costa, o servicio de ferri, as
docas … todo frente a casa e
non temos por onde cruzar" -
comentaba unha das veciñas.

O BNG quere amosar todo
o seu apoio ás demandas que a
veciñanza reclama ao Concello
da Guarda, demandas, ás que
tamén se sumou a presidenta da
E.L.M de Camposancos, Merchi
Martínez.  Tanto a alcaldesa pe-
dánea, como o portavoz muni-
cipal Anxo Baz, comprometé-
ronse ante os veciños da Pasaxe
a esixir unha actuación urxente
que cubra unhas necesidades
máis que constatadas, se aten-
demos a carga de tráfico e as
velocidades que soporta unha
estrada que da tamén acceso ás
praias, astaleiros, fábricas, naves
e almacéns e unha ampla zona
residencial.

o Bng esixe solucións á falta
de seguridade viaria na pasaxe
en camposancos
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O Concello de Tui está a
elaborar o III Plan de Igualdade
de Oportunidades entre Mulleres
e Homes do Concello de Tui
2020-2023. A redacción deste
documento está financiada pola
Deputación de Pontevedra e o
propio Concello de Tui. 

Este Plan, promovido dende
a concellería de Igualdade,  ten
coma obxectivo introducir a
perspectiva de xénero na ad-
ministración local,  implicando
a todas as áreas municipais no
desenvolvemento de políticas,
programas, estratexias e accións
en materia de igualdade así
como recoñecer social e insti-
tucionalmente a realidade das
mulleres de Tui. 

A participación da cidadanía
é fundamental na redacción
deste documento para poder
contar así coa percepción da
propia poboación sobre a si-

tuación de igualdade no muni-
cipio. Unha enquisa en liña,
comisións de traballo e segui-
mento, reunións sectoriais, serán
algunhas das canles para a par-
ticipación que terán os e as tu-
denses e que permitirán coñecer
de primeira man as necesidades,
demandas e pareceres. Deste
xeito en base ás conclusións
obtidas poderanse deseñar me-
didas, actividades e accións
para lograr os obxectivos plan-
texados e as necesidades de-
tectadas..  

Así dende hoxe está activa
a través de tui.gal unha enquisa
anónima dirixida tanto a homes
coma a mulleres de Tui  na que
se busca poder contar coa maior
participación posible da cida-
danía. O cuestionario tamén se
pode descargar en pdf e entregar
impreso no departamento de
Servizos Sociais, previa cita. 

Na redacción deste Plan de

Igualdade o Concello de Tui
contará coa colaboración de
Laura Seara, quen foi directora
do Instituto da Muller e Secre-
taria de Estado de Igualdade,
ademais de deputada no Parla-
mento Galego de 2001 a 2009,
que conta cunha ampla expe-
riencia neste eido, o que re-
dundará positivamente no do-
cumento final ao contar coa
súa aportación e coñecemento.

A concelleira de Igualdade,
Ana Núñez,  avanza que “na
medida en que sexa posible ire-
mos organizando reunións e se
crearán diferentes grupos de
traballo e comisións con aso-
ciacións, representantes políti-
cos, axentes económicos e so-
ciais e tecido educativo para
inicialmente elaborar a diagnose
e un mapa da situación de de-
sigualdade, que serán as bases
sobre as que alimentar as pro-
postas de actuación do Plan”. 

Nese senso incide a con-
celleira en que  “detectar as
fendas económicas, sociais,
culturais ou tecnolóxicas das
mulleres de Tui a través de
mecanismos de participación
activa e directa da cidadanía,
será unha ferramenta que nos
axudará a desenvolver as me-
didas máis axeitadas  para re-
mover os obstáculos que man-
teñen as discriminacións por
razón de sexo”. Precisou amais
que o obxectivo é elaborar un
Plan interxeneracional no que
“se vexan reflectidas as sen-
sibilidades, problemáticas e
medidas para mulleres de todas
as idades e situacións”. A trans-
versalidade será outro dos prin-
cipios deste documento. 

Este III Plan de Igualdade
incluirá un compromiso espe-
cífico e transversal cos Dereitos
Humanos e cos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible

(ODS), dos que a igualdade de
xénero forma parte de xeito re-
levante. Recollerá tamén ac-
tuacións para dar cumprimento
ao Pacto de Estado contra a
Violencia de Xénero, incidindo
na coeducación, a loita contra
as agresións sexuais e os me-
canismos de sensibilización e
prevención.

A concelleira de Igualdade,
Ana Núñez, fai un chamamento
a toda a cidadanía, en particular
ás  asociacións e colectivos, a
sindicatos e tecido empresarial
e económico, ás ANPAS e per-
soal docente, sanitario, á Policía
Local e Protección Civil, a
avogados e avogadas, a pro-
motores/as culturais, deportivos
e a todas as persoas que dese-
xen un municipio en igualdade,
a participar activamente nas
actividades que dende este mo-
mento e ata finais de decembro
se desenvolverán en Tui.  Con-
clúe indican que “o éxito do
Plan será un éxito colectivo
cara a unha sociedade iguali-
taria e libre de violencia de
xénero”.

Tui traballa na elaboración do iii plan de
igualdade de oportunidades

VIÑETA
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Nas próxima semanas, ben
á sesión ordinario deste mes
ou a unha extraordinaria, será
levado a pleno o Plan especial
de protección do conxunto
histórico, PEPCHA, tras re-
cibir hoxe a notificación do
informe favorable por parte
da Dirección Xeral de Orde-
nación do Territorio e Urba-
nismo.

O alcalde de Tui, Enrique
Cabaleiro, valoraba positiva-
mente esta nova que cualifi-
caba de “ilusionante” pola
nova etapa que abrirá no con-
xunto histórico de Tui e que
chega “nun momento com-
plicado coma o que estamos
a vivir”. Indicaba Enrique Ca-
baleiro que se trata “dun do-
cumento fundamental para o
concello de Tui e para o con-
xunto histórico”. 

Enrique Cabaleiro lembrou
os múltiples atrancos e vici-
situdes aos que dende o Con-
cello tiveron que facer fronte
nos últimos anos  para sacar

adiante este Plan Especial que
poderá entrar en vigor unha
vez conte coa aprobación de-
finitiva polo pleno e complete
a tramitación administrativa
posterior, coma publicación
nos boletíns oficiais entre ou-
tros requisitos. 

Pola súa parte o concelleiro
de Patrimonio, Laureano Alon-
so, afirmaba que esta  “é a
noticia do mandato, sen dúbi-
da” porque isto vai permitir
unha maior facilidade na re-
habilitación de edificios, temos
unha serie de proxectos que
dependían da aprobación da
PEPCHA, entre eles o apar-
camento do seminario, pero
tamén outras licenzas … e as
obras de rehabilitación van ser
máis áxiles e máis fáciles. Isto
dicía o concelleiro “vai supor
un antes e un despois para a
historia de Tui”.  Tiña palabras
de recoñecemento para o tra-
ballo realizado polos anteriores
concelleiros de Patrimonio
Nico Montes, Carmen Núñez,
e Eduardo Freiría. 

Tui levará o pepcHa a
pleno para a súa
aprobación definitiva tras
o informe favorable de
urbanismo

inopia un conto de  X. Santiago Paramos

Sentada nun moucho de carballo,  Mariña pasa os seráns á  raxeira.
Anda cabreada:
Antes coñecía ós veciños,. Agora coa careta, non coñece a ninguén. Ten
que andar preguntando...
– Miña nena...! ¿e, ti, de quen ves sendo?– pero non lle dan resposta e
sinte moita magoa.
Non entende, o porqué de cá xente non lle fala, sendo que ela non leva
careta e sabe que ben a coñecen.
Mariña no ten televisor.
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entrevista de Marcos Santos

Cando naceu o club?
En setembro do 2017.

Pero supoño que non naceriades por
xeración espontánea?

Non claro, xa levabamos bastante tempo
xogando ao billar.

Organizados?
Non, cada un xogabamos onde poida-
mos, basicamente nos locais onde exis-
tían mesas de billar. E como somos de
Redondela e compartiamos afección
acabamos coincidindo na idea de que
sería pertinente montarmos un club de
billar.

Seica os éxitos deportivos non tardaron
moito en chegar?

Ben, acadamos algún campionato en
Galicia e un bo posto nun open a nivel
do estado, si. Pero como che mencio-
namos antes xa tiñamos moita expe-
riencia xogando ao billar.

Que media de idade teñen as persoas
que o pratican no voso club?

Entre 35 e 40 anos aproximadamente.
Se alguén quixera formar parte do
club que tería que facer?

Pois falar coa directiva, e nós valora-
riamos. Non deberá haber ningún pro-
blema para que entrara, vaia. Hai que
ter claro que isto é un club de billar,
non un bar, e logo habería que pagar a
cota de socio, claro.

É necesario ter un nivel mínimo para

poder entrar?
Non, non o é. Só é preciso ter interese
e respectar as normas do club.

Tedes unha nova ubicación, non?
Si, a sala de abaixo do Bolero.

As mesas de billar comprástelas vós?
Si, de momento temos 3 e a nosa in-
tención é medrar.

Cantos socios sodes?
18 de momento. Os 15 que o fundamos
e 3 a maiores que foron entrando.

As competicións do futuro,  complica-
das, non?

Si, a verdade é que si, que as circuns-
tancias sanitarias fan que todo, incluído
o noso, sexa moi complicado.

Onde competides normalmente?
Desputamos una liga regular, que se-
gundo o posto no que remates posibilita,
ou non, que xogues no campionato ga-
lego. Ese campeonato faise ou nun pa-
villón ou nun hotel.

Quen organiza o campeonato galego?
A AGP (asociación galega de billar).

Creo que xa vos metestes una boa
tirada de kilómetros para alguna com-
petición, non?

Ás veces toca xogar máis preto, por
exemplo en Cangas, e ás veces máis
lonxe. Nós xa temos estado en Lalín e
incluso en Zaragoza.

Cantas horas de adestramento podedes
botar ao día?

Depende, pode haber días de una hora
ou días de catro.A media pasa das 15
horas semanais.

Tedes alguna axuda por parte do Con-
cello de Redondela?

Xa falamos co concelleiro responsable,
pero quixeramos dicir que: nós levamos
o nome de Redondela por todo o país,
gañamos dous campionatos galegos e
a verdade un pouco máis de recoñece-
mento por parte do Concello si que
nos tivera gustado ter recibido. Creo
que para una subvención temos que
agardar, pero nas galas do deporte non
estaría de máis que nos tiveran men-
cionado.

Se cadra o voso é un deporte que non
está moi valorado, non?

Non che digo que non, pero non dei-
xamos de ser deporte, tan digno e res-
pectable como calquera outro,e todo é
cuestión de vontade, recoñecer o esforzo
duns deportistas que levan o nome de
Redondela por moitos sitios da península
tamén o debera ser.

Nunha partida de billar que porcentaxe
da victoria pode deberse á intelixen-
cia?

Non é fácil de cuantificar pero máis do
80% depende da cabeza con segurida-
de.

O billar é como andar en bici, una vez
que aprendes xa non se esquece?

Non, nin moito menos. O billar esixe
práctica constante, senón custa moito
recuperar. 

Hai pouco máis de tres anos, 15 mozos de Redondela, que compartían a afección polo billar e que se coñecían de practicar esta actividade polos distintos locais da
Vila dos Viadutos, decidiron crear un club para regularizar a súa paixón en forma de práctica deportiva oficial. Nace así, no 2017 o club de billar NA LUA. Hoxe,  tan
só un par de anos despois o seu talento e o seu esforzo foi recompensado con grandes éxitos deportivos, así pois son campións galegos absolutos deste deporte
tanto no ano 2019 como no presente ano 2020, xa que conquistaron o torneo que nos dous últimos anos se celebrou na localidades de Padrón e Cangas. Nós
falamos con Dani, Héctor, Jose Alejandro e Eladio para que nos explicaran algo máis sobre o seu deporte en xeral e sobre o seu club en particular.

CARAMBOLA DO CLUB DE BILLAR “NA LUA”

“GUSTARÍAMOS TER TIDO UNHA VALORACIÓN ALGO
MÁIS EXPLÍCITA POR PARTE DO CONCELLO DE
REDONDELA”

DANI, HÉCTOR, JOSHUÉ ALEJANDRO E ELADIO, DA XUNTA DIRECTIVA DO CLUB


