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editorial TINO LAGO / Director de A Nova Peneira
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BAR PAZO DE MOS

NON, ESPAÑA NON É UNHA DEMOCRACIA PLENA
Opasado nove de febreiro Pablo Igle-

sias, vicepresidente do goberno e
secretario xeral de Unidas Podemos, de-
claraba que ao seu xuízo “en España
non existía unha situación de plena nor-
malidade política e democrática”. As re-
accións que provocou tal afirmación, en
aqueles grupos políticos sistémicos, son
equiparables en intensidade á inmensa
obviedade que pronunciou o líder de Po-
demos, porque en efecto, España non é
unha democracia plena. Poucos días des-
pois da afirmación de Pablo Iglesias, o
Presidente español Pedro Sánchez era o
que, nun acto en Mérida, contestaba ao
seu vicepresidente definindo a España
como unha “democracia plena”. 

Non é preciso acudirmos a ningún
dicionario para sabermos o significado
do adxectivo plena. Significa chea, que
non cabe máis. Unha copa de viño na
que o líquido chegue ata o borde mesmo
do recipiente está plena de líquido, non
cabe unha gota máis de viño. Se a nosa
copa simbolizase metaforicamente a Es-
paña, resulta que xa está plena de de-
mocracia?. Pero entón, en España no
cabe máis democracia?. A situación na
que estamos é o súmmum da democra-
cia?. Se engadimos unha pinga máis de
democracia, a nosa metafórica copa vai
desbordar de democracia e asolagar de
democracia as terras da península ibérica?.
Desde logo que a resposta a todas esas
preguntas é un rotundo Non. Así por
exemplo:

-España non é unha democracia plena
porque a xefatura do seu estado é patri-
monio perpetuo dunha soa familia, e os

cidadáns e cidadás non temos a posibi-
lidade de decidir sobre algo tan trans-
cendente

-España non é unha democracia plena
porque o instrumento que pretende dotar
de validez xurídica á arquitectura do seu
estado, a lei para a Reforma Política, foi
unha fraude recoñecida polo presidente
Adolfo Suárez na famosa entrevista con
Victoria Prego no ano 1.995, xa que non
formularon o referendo entre monarquía
e república pois “haciamos encuestas y
perdíamos”. Entón meteron ao Rei no
texto da lei.

-España non é unha democracia plena
porque o seu sistema político, como a
maioría dos estados occidentais após a
2º guerra mundial, está construído para
que só poidan ter opcións reais de goberno
unha alternancia entre unha forza liberal,
a imitación do partido republicano es-
tadounidense, e unha socialdemócrata,
a imitación do partido demócrata nor-
teamericano. Entre estas dúas forzas
existen diferencias políticas nas cuestións
sociais e morais( o aborto, o feminismo,
a relixión, os dereitos das persoas ho-
mosexuais.....).Pero estas diferencias son
case imperceptibles nas políticas ma-
croeconómicas, xa que estas enfócanse
a defender os intereses das oligarquías
financeiras sempre.

-España non é unha democracia plena
porque nos escasos momentos da nosa
historia en que houbo opcións de alterar
minimamente o seu deseño estrutural,
os poderes reais do estado constrúen
instrumentos, que simulan ser forzas
políticas, para evitalo.Como foi esa cousa

con forma de partido político chamada
Ciudadanos.

-España non é unha democracia plena
porque nos escasos momentos da nosa
historia nos que houbo opcións de alterar
minimamente o seu deseño estrutural,
os poderes reais do estado utilizan, como
Bolsonaro, o lawfare para impedilo.

-España non é unha democracia plena
porque o poder xudicial non é indepen-
dente. De feito na actualidade o órgano
de goberno dos xuíces está en funcións
desde decembro do 2.018.E non se renova
porque o PP carece de vontade para
perder o control político dese instrumento
de poder.

-España non é unha democracia plena
porque a Fiscalía xeral do estado é un
cargo político.

-España non é unha democracia plena
porque non está construída en plena
igualdade entre as nacións que integran
o estado, senón na superposición dunha
das súas nacións sobre as demais.

-España non é unha democracia plena
porque un galego falante ten a obriga de
coñecer o idioma castelán, pero un cas-
telán falante, veciño de Galicia, non ten
esa mesma obriga, senón que ten o de-
reito de coñecer o idioma galego.

-España non é unha democracia plena
porque cando unha parte significativa
dun dos seus pobos manifesta a súa
vontade de relacionarse co resto do estado
de maneira diferente, reacciona aplicando
o código penal e as solucións policiais. E
non o fai de maneira civilizada como o
fixo por exemplo Inglaterra con Escocia
ou Canadá con Quebec .

-España non é unha democracia
plena porque castigar coa prisión cal-
quera suposto delito de expresión im-
plica que o castigo é superior á suposta
ofensa. Por moitas barbaridade que
diga, meter a un músico no cárcere
polo que di, é unha barbaridade superior
a calquera expresión bárbara.

-España non é unha democracia plena
porque no seu código penal está tipificado
como delito as ofensas aos sentimentos
relixiosos e as inxurias á coroa.

-España non é unha democracia plena
porque non executou o imprescindible
proceso de rexeneración democrática
das súas forzas armadas. Así pois resulta
aterrador como pronunciamentos pro
fascistas non reciben ningún tipo de res-
posta, mentres que un cabo é expulsado
do seu exército por asinar un manifesto
en defensa da democracia e de condena
a un réxime ditatorial.

-España non é unha democracia plena
pola súa vergonzosa inacción con respecto
ao Sahara, territorio administrativamente
español ata o ano 1976, abandonando á
súa estarrecedora sorte a milleiros de
persoas que eran cidadáns e cidadás de
España.

-España non é unha democracia
plena porque os grandes medios de
comunicación son propiedade da oli-
garquía económica e teñen a finalidade
de defender os intereses dos seus pro-
pietarios.

-España non é unha democracia plena
porque a lei non é igual para todos, e
supoño que non será necesario pór ningún
tipo de exemplo ao respecto.



De novo a xustiza no punto de mira, no
centro da cuestión e da realidade. Seica

á señora Cristina Cifuentes, aquela de Ma-
drid, presidenta da comunidade entre o
2015 e 2018, grande responsable de áreas e
servizos públicos, mesmo corruptora es-
pecialista en furtos aos supermercados,
cousas das cremas, amén de oportuna con-
seguidora de másteres e outros favores das
universidades do embigo estatal. Pois ade-
mais de tentar o xornalismo como falado-
ra-presentadora de sobremesas, quedou
exonerada, seica por falta de probas -a
quen se lle conte- de falsificar o traballo
fin de máster. Iso si, encontraron culpables
a quen lles vai pesar ter nada que ver coa
señora Cifuentes. Din que as sospeitas non
son probas, algo moi certo, pero de aí a li-
berala da culpa cando ela é a máis interesada
e dubida das súas propias credencias, pre-
cisamente por ser a que protagoniza a fal-
sificación en tentativa e ameaza, habería
un longo treito. A xustiza anda de rebaixas
e produce un proído de fartura, de cansazo
e desconfianza. E sen xustiza, pouco queda
por facer. Dedúcense moi doadamente os
vínculos do partido ao que pertenceu coa
xudicatura, cos entes supremos onde se
manexan os fíos e manipulan sentenzas.

Mal asunto, están de lixo até as orellas e
por riba non dá conciliado as mentiras pre-
vias e as que contaron outros amigos para
amparala. O fedor é tal que xa non lles cre-
mos, perderon o creto e capacidade de nos
dar acougo. Seica tamén, lle serviu de ate-
nuante a confesión e o medo insuperable
que lle fixo “colaborar” coa xustiza. Dixo
que ela, non sabía nada e que condenaran
ás culpables da desfeita. Era un máster en
dereito autonómico, cheo de irregularidades
e ela non sabía nada. Ninguén daquel curso
a coñecía nin sabía que estaba matriculada.
Porque non asistiu nin estivo, claro. Por
riba argumentan que non se lle viu a man,
que non se proba ningunha actuación di-
recta. Manda truco, e o título expedido
estaba precisamente ao seu nome! Ela que
foi exemplo de xestión, segundo o partido,
e referente de actuacións públicas e agora
esconde a man! Menos mal que hai o vídeo
de cando mangou as cremas senón estaría
nos altares e dando indulxencias!

Todo isto vén a conto dos efectos que
estas cousas do compadreo traen á socie-
dade, provocan unha fonda desesperación

e desacougo. Tamén se suma a tristura do
espectáculo, denota que están collidos polas
partes máis vulnerables, que son capaces
de todo por mentir e ocultar, que a xustiza
segue a ser barata, tirada de prezo para os
de sempre. Pero o peor é a vergoña que, a
min e a moita xente, producen estes asuntos
de compra-venda de títulos formativos.
Sobre todo cando exercemos a docencia.
Novamente quedan impunes este tipo de
delitos. Así non hai principios, nin honra.
Sen xustiza matan a esperanza e calquera
traza de mellora, de dignidade, de respon-
sabilidade, de confianza. Alá van os consellos
que demos nas aulas, que facían referencia
ao esforzo e o mérito da honestidade para
acadar máis coñecemento, mesmo soños.

Novamente unha xustiza inxusta, no-
vamente a trampa, o escapismo. Un senti-
mento de vergoña e de indignación me
percorre de abaixo arriba á sociedade. Como
poderá aprender a xuventude no medio
destes exemplos? Que autoridade queda
diante destes erros que benefician sempre
aos tramposos e que non culpan a quen se
arrogou o beneficio? Mal, moi mal polos

que tendo probas negáronse a crelas, pa-
saron delas, e moi mal o exemplo trans-
mitido. Non chega con abandonar a sede,
nin con separarse aparentemente daquela
xente e algúns casos de corrupción. Habería
que dar un golpe moi forte na mesa e, des-
pois de independizar aos xuíces, anunciar
unha suma de vontades para que a Xustiza
volvese ganar o dereito de escribirse con
maiúscula.

Que a ninguén estrañen, xa que logo,
os actos violentos e disturbios con feridos
e detencións, con réplicas en distintas ci-
dades e vilas que concentran grande ines-
tabilidade social, derivada do paro, da pre-
cariedade en todo, do confinamento e do
ingreso en prisión dun cantor-rapeiro, Ha-
sel, a quen se lle acusa de enaltecemento
de terrorismo, reincidencia, inxurias e ca-
lumnias á coroa e aos corpos de seguridade
do Estado. Puf, case non caben as palabras
no delito. En realidade creo que cantou e
vociferou, mesmo calumniou, mais a pobre
sensación tan desproporcionada vénnos
dicir que hai moito que roer, que teñen
moito que mudar, que se quedaron moi
atrás e mesmo cheiran a aquel pasado
rancio de outrora, no que a xustiza delinquía
co poder, negándonos o porvir.

AS LECCIÓNS DA ACTUALIDADE
BALDOMERO IGLESIAS /  Mero opinión
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-Ímonos retrotraer ás orixes. Como se
inicia a súa loita en pro da devolución
do Pazo de Meirás?

-Fanme moito esta pregunta e custa
contestar porque empezou sendo moi
novo arredor do que lle aconteceu á
miña avoa, o meu pai, os meus tíos...
Fora algo que causaba moita dor, do
que só o meu pai falaba porque era pe-
queno cando sucedera. E aínda así,
custaba convencelo. Que falase a maior
das miñas tías era xa imposíbel, rompía
a chorar da dor só con pensar en aquilo.
Así que me puxen a investigar nos ar-
quivos e dinme conta de que, para en-
tender a historia da miña familia, tiña
que saber que pasara coa residencia de
Franco. 

- Cómo se supera o hándicap de non
ter feito nunca unha investigación así?

- Na actualidade xa non queda ninguén
que vivira aquela his-
toria en pri-
m e i r a

persoa pero cando eu empecei, si, así
que comecei coas testemuñas. Por iso
me causa tanta dor que a Audiencia
Provincial fale da memoria oral con
tan pouco respecto, porque foi a que
me puxo no camiño dun relato logo
corroborado con documentos. Facelo
non foi doado porque, en xeral, aléganse
razóns legais para non facilitalos: se-
gredos de Estado, protección de datos...
Son moitas as leis que evitan que se
poida investigar o franquismo. Ademais,
no proceso de Meirás houbo un gran
protagonismo de corporacións locais
e, agás no caso das máis grandes, o
que atopas como arquivo nos concellos
é unha sala chea de papeis sen orde nin
persoa encargada. Pero, finalmente,
conseguimos corroborar documental-
mente o que a memoria oral adiantara. 

-Fala en plural porque á súa investi-
gación sumouse o historiador local

Manuel Pérez Lorenzo.
- Si, era necesario organizar

toda a memoria oral e a documentación,
e contextualizala nas diferentes etapas
do franquismo, que non é igual, evi-
dentemente, en 1938 que en 1960. Para
axudarme con iso incorpórase ao traballo
Lito, que tiña unha enorme bagaxe no
estudo da II República e o franquismo
en Sada e a contorna. Entre os dous,
poñendo en común investigacións, con-
seguimos artellar o relato que se recolle
no libro. 

-A publicación de Meirás: un Pazo, un
Caudillo, un espolio e a campaña que
realizaron por todo o país para divulgar
o acontecido co Pazo foi un fito que
logra cambiar ante a opinión pública
o relato franquista do agasallo. Pero,
como se consegue dar o salto para que
ese masivo apoio popular se traduza
nunha implicación unánime e sen pre-
cedentes das administracións públicas:
Concellos, Deputación da Coruña, Par-
lamento e Xunta?

- A loita chega ás institucións desde a

morte de Franco, por exemplo a través
da petición de devolución que fai a Es-
querda Galega de Camilo Nogueira.
Logo, no 2005, canalizouse o sentir
popular a través da CRMH da Coruña,
e no 2017 conflúen distintas circuns-
tancias que lle dan outra dimensión: a
Fundación Franco anuncia que se en-
cargará das visitas e fai alarde de que
realizará un relato de posta en valor do
franquismo, nunha nova volta de torca
de impunidade e insulto ás vítimas.
Isto provoca que a Deputación de Co-
ruña a través da súa vicepresidenta,
Goretti Sanmartín, busque o xeito de
dar o salto da reclamación social á ins-
titucional. E nese intento vai máis alá
de implicar á Deputación: crea a Xunta
Pro Devolución do Pazo e nela dá oco
a outras institucións afectadas e tamén
ao movemento memorialístico, á Uni-
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“CON PARDO BAZÁN A DEREITA
LOGRARÍA INTRODUCIR A SÚA
IDEOLOXÍA EN MEIRÁS Á VEZ QUE
SILENCIA DE NOVO AS VÍTIMAS” 

CARLOS BABÍO, INVESTIGADOR E UN DOS PRINCIPAIS IMPULSORES DA RECUPERACIÓN DO PAZO DE MEIRÁS

entrevista de Montse Fajardo
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versidade ou á Real Academia Galega,
que como a Deputación participara ta-
mén no falso agasallo ao ditador. 

- Ese é o primeiro paso pero após
lógrase unha unanimidade no Parla-
mento de Galicia, impensábel hai uns
anos.

- Porque a Xunta pro Pazo, ademais de
canalizar o traballo de reclamación e
divulgación, dota o relato de informes
históricos e xurídicos que serven para
montar a estratexia de devolución a
coste cero. Esa é a xénese do salto. En
base aos informes que avalan a estratexia,
o Parlamento pide por unanimidade ao
Estado, que era o que tiña a lexitimidade
para actuar, que presente a demanda. E
ao goberno central non lle queda outra
que facerse eco do que en 2017 xa era
un clamor unánime da sociedade galega. 

-A primeira sentenza, que recoñece a
titularidade pública do Pazo e nega
calquera tipo de dereito á familia Fran-
co, foi unha vitoria rotunda. Que sente
cando a coñece? 

- A sentenza xa veu precedida de moi
boas sensacións. Non me colle de sor-
presa porque Lito e máis eu non só
participamos na elaboración da demanda
aportando documentación, tamén fomos
peritos do Estado e declaramos durante
máis de seis horas no xuízo. Por vez
primeira, podemos falar en sede xudicial
do contexto histórico en que se produce
o espolio de Meirás. Para entender o
que pasou era fundamental falar de re-
presión, de extorsión, de abuso... e se
nos deixou facelo. Cando chega a sen-
tenza, o que vemos é que recolle per-
fectamente iso: como o fascismo foi a

base do estado totalitario existente ata
1975 e, tamén, o fraude de lei que co-
metera Franco para facerse cunha pro-
piedade que era da xefatura do Estado
e que nunca debeu pasar á súa familia.
Ademais recoñece a mala fe, é dicir,
fai o único correcto nunha democracia. 

-Tras o recurso da familia chega o fallo
da Audiencia Provincial que aínda re-
coñecendo a titularidade do Estado,
supón un paso atrás porque descarta
a mala fe e establece unha indemniza-
ción para a descendencia do ditador.

-O fallo da Audiencia é inasumíbel
para as vítimas do franquismo. Recoñece
o fraude nas escrituras pero libera a
Franco da culpa. Di que é responsabi-
lidade doutras persoas que, sen que el
o soubese, realizaron a extorsión para
poder darlle o Pazo. Pero os que estu-
damos Meirás sabemos, e xa demos-
tramos, que Franco e Carmen Polo,
que é a que se ocupa de todo nos pri-
meiros meses, dirixen todas e cada
unha das decisións que se toman en
Meirás. Por iso, ler nun papel oficial,
no que se recolle a sentenza, que os
desculpan das irregularidades é, non
só sorprendente, senón indignante. O
mesmo cando di que é un agasallo per-
soal a Franco porque o caudillo de
Dios non pode ser unha administración,
só pode ser el. 

- Ademais dos condicionantes ideoló-
xicos, a sentenza amosa, como vostede
apuntaba, certo desprezo pola memoria
oral e, polo tanto, polo relato das víti-
mas...

- Hai un absoluto desprezo á memoria
oral sen ter en conta que o dereito civil

acepta en calquera litixio sobre a pro-
piedade a declaración das testemuñas
e, polo tanto, a memoria oral. En
cambio, aquí se alega que se non hai
documentos que recollan a extorsión a
alguén, non se pode avalar. Sería case
tanto como dicir nun xuízo por atraco,
que se o atracador non levanta acta do
acontecido non hai probas porque o
que digan as persoas atracadas non
serve. 

- Tamén hai un relato moi pouco crítico
coa Transición, a pesar de que posibi-
litou o mantemento do espolio durante
corenta anos. 

- A sentenza provincial xustifica preci-
samente o feito de que non se reclamase
a propiedade durante corenta anos e
exculpa totalmente a Transición, cando
é nese período histórico, xa morto o
ditador, que se crea o señorío de Meirás
para a viúva e tamén o ducado de
Franco. É dicir, que se converte a dita-
dura en nobleza. Inaceptábel. E ina-
ceptábel é tamén, desde o punto de
vista ético, histórico e xurídico que, en
base a esa suposta inocencia de Franco
e de toda a súa familia se fale de in-
demnizar aos netos polos gastos que
houbese desde 1975. Nesa data é pro-
pietaria a viúva do ditador, como dixen
presente nos manexos de Meirás desde
antes ca el. Éo ata 1988 que morre, e
desde ese ano ata 2017 a dona é a filla.
Polo tanto, de ter que darlle indemni-
zación aos netos sería deses tres anos,
desde 2017, e non dos 45 que pasaron
desde 1975.

- Como se asume en democracia, aínda
entendendo a igualdade de calquera

persoa ante os dereitos que recolle a
lei, que se fale de indemnizar á des-
cendencia de quen fixo o espolio en
Meirás e non as familias das súas víti-
mas?

-Moralmente, que a primeira vez que
unha sentenza recolla indemnizacións
polo que pasou en Meirás sexa a favor
da familia do ditador e non, como dis,
das vítimas, que non só non lograron
reparación económica senón nin tan
sequera o debido recoñecemento, é
dunha indignidade inasumíbel non só
para o movemento memorialistico senón
para a sociedade en xeral e para o
propio Estado democrático, que debe
facer unha condena rotunda das ditaduras
e consecuentemente impedir que se
obteñan beneficios dun xenocidio. Por
iso sacamos o manifesto. 

-O manifesto e a súa campaña mediática
e de recollida de sinaturas xorden por-
que o Estado e a Xunta, pese á gravi-
dade do fallo da Audiencia Provincial
que vén de explicar, rexeitan nun pri-
meiro momento recorrer. E conseguen

entrevista
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que muden de opinión e o 9 de marzo
anuncien o recurso. A que achaca o
cambio de postura? 

- Creo que Madrid daba por feito que a
súa negativa de recorrer non ía provocar
tensións. Pero en Galiza somos grandes
coñecedores do espolio de Meirás e en
48 horas o manifesto pedindo o recurso
logra 2.000 sinaturas que se converten
en 3.000 ao dia seguinte. Iso amosa un
grado enorme de indignación que se
reflicte tamén na unión sen fisuras do
movemento memorialístico galego e
na postura do resto de administracións
implicadas no proceso: Concellos de
Sada e A Coruña e Deputación, que
din que si van recorrer. Toda esa mobi-
lización, incluídas as reunións que man-
temos no Parlamento, fan que o Estado
reconduza a situación. E creo que toda
a sociedade galega debe felicitarse pola
vitoria de lograr que o Estado defenda
valores democráticos. Esa é a esencia
do movemento memorialístico: falar
do pasado e reclamar verdade e xustiza
supón loitar para facer unha sociedade
mellor. 

-Ten fe no Supremo? No caso hipotético
de que recolla a boa fe da familia, e
mesmo mantendo a titularidade pública
do Pazo, estariamos mellor ou peor
que antes de iniciar a loita xudicial? 

-Non teño fe no Supremo porque xa
nos ten dado bastantes desgustos res-
pecto ao que tería que ser un funciona-
mento normal nunha sociedade demo-
crática. Pero o feito de que o máis Alto
Tribunal do Estado español se teña que
pronunciar sobre a esencia do fran-
quismo, que teña que avaliar o contexto
da ditadura é bo. Coñeceremos o grado
de madurez democrática do poder xu-
dicial. Se nos dá un desgusto é mellor

que o saibamos, que teñamos claro
cales son os poderes que aínda operan
no Estado. Valería a pena a derrota se
iso nos fai saber en que marco nos mo-
vemos. 

- Insisten vostedes moito en que a loita
por Meirás é allea a calquera obxectivo
material, é dicir, que non se iniciou
para conseguir un ben senón para de-
nunciar a impunidade franquista que
a propiedade simbolizaba. 

- Exacto. Nesas reunións cos grupos
parlamentares algúns non entendían
como considerabamos unha derrota
unha sentenza que facía, cito textual-
mente, “que os Franco tiveran un pazo
menos e o pobo un pazo máis”. E nós
insistiamos no que acabas de dicir.
Pazos en Galiza hai moitos pero a im-
portancia de Meirás reside en que era
unha illa de impunidade nunha demo-
cracia, unha anomalía que se utilizaba
para engrandecer un réxime xenocida.
O que queremos non é o ben en si,
senón acabar con esa impunidade. E o
relato da Audiencia non o fai. 

-Máis alá do que ditamine o Supremo,
fica pendente unha nova loita que é a
dos futuros usos do Pazo. Cal é a súa
postura ao respecto?

- Consecuentemente co que acabo de
dicir, co feito de que esta loita se fixese
non para conseguir un ben patrimonial
senón para denunciar o franquismo, o
único uso posíbel é converter Meirás
nun lugar de recoñecemento ás vítimas.
Niso imos estar. Non estariamos falando
do Pazo se Franco non dera un golpe
de Estado no 36 e estivera logo case
corenta anos ocupándoo. Se non temos
isto en conta estaremos cometendo un
segundo espolio e mandando de novo
ao esquecemento ás vítimas. 

-Pero a Xunta fala de converter o Pazo
nun faro do feminismo no que se sa-
liente, nomeadamente, a figura de Emi-
lia Pardo Bazán. Cre que está utilizando,
como di a oposición, a escritora e a
propia loita feminista para branquear
o fascismo e para afastar de Meirás a
memoria como fixo no seu día en San
Simón coa súa denominación como
illa do Pensamento?

- Resulta moi evidente. Incluso penso
que se Emilia Pardo Bazán levantase
a cabeza cuestionaría o relato que do
seu pensamento se está a facer de xeito
interesado. A utilización de Emilia
Pardo Bazán é unha manobra perversa
da dereita galega e a Xunta. Ela era
moi conservadora, reaccionaria e de-
fendía a monarquía absoluta. O seu
modelo de Estado estaba moi próximo
ao da dereita española. E iso buscan
en Meirás, non o tributo a unha escritora
galega ou ao feminismo. Con Pardo
Bazán, a dereita lograría introducir a
súa ideoloxía en Meirás á vez que si-
lencia de novo as vítimas. Emilia Pardo
Bazán ten que estar en Meirás única e
exclusivamente en relación co relato
que explica a propiedade, pola súa
vinculación co Pazo e o deseño das
Torres. Nada máis. A súa obra, o seu
pensamento, os seus estudos teñen que
estar na Casa-Museo da Coruña porque
para iso foi doada pola súa filla. Cal-
quera postura diferente a contar o que
Meirás supuxo durante corenta anos
de ditadura e durante a reivindicación
da propiedade realizada pola sociedade
democrática nos corenta seguintes a
fin de reverter un relato noxento, sería
branquear o fascismo e tapar a historia
do pobo represaliado. 
Críticas ao papel que está desempeñando

a RAG no debate dos futuros usos do
Pazo.

-Utiliza a Xunta a dous símbolos da
cultura galega como son a Real Aca-
demia Galega e a editorial Galaxia
para esta fin? A presencia do presidente
na presentación dun libro sobre Pardo
Bazán a principios de mes foi moi
cuestionada...

- Totalmente. Como xa dixen, en 1938,
sen dúbida influída polo contexto dita-
torial, a Real Academia Galega colabora
no mal chamado agasallo de Franco e
sen embargo, igual por descoñecemento,
nunca condena aquel proceso. Sorprende
que non o faga pero que si colabore en
silenciar as vítimas cunha tremenda
campaña de reivindicación dunha cons-
tante presencia de Emilia Pardo Bazán
en Meirás. Non en relación coa pro-
piedade senón introducindo o seu pen-
samento e os seus valores. Eu non
creo, e isto, claro, é unha opinión
persoal, que deba ser ese o seu papel.
Por iso vouno denunciar sempre, como
integrante do comité de expertos nos
que tamén está representado a RAG.
Fareino polo que supón de ocultación
ás vítimas e de dano á memoria. 

-Esa postura belixerante coa memoria
das vítimas por parte da Xunta de
Galicia contrasta, en certo modo, coa
mantida polo Partido Popular no debate
do 10 de marzo, cando se aprobou por
unanimidade unha proposta do BNG
para apoiar o recurso.

- O PP, como outras forzas e adminis-
tracións, chega á loita de Meirás tras
un arduo traballo pola nosa parte de
investigación e documentación. Hai
tres anos non estaba nese punto. Se
modera a postura é empurrado pola
sociedade. As evidencias non lle deixan
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A finais do ano pasado o xefe do es-
tado español entregaba un premio de
xornalismo a un profesional claramente
situado nas posicións ideolóxicas da
dereita española. É, por descontado,
moi lícito que cada un se sitúe nas posi-
cións que estime oportunas, e desde
logo que é absolutamente lexítimo que
desde o poder se premie a quen libre e
voluntariamente decide pórse de lado
do poder, e defender aos poderosos.
Pero o que resulta censurable, por falaz
e por ser unha apropiación indebida de
valores dos que carece nin quen entrega
o premio nin o premiado, é o suposto
argumento que trata de xustificar o ga-
lardón “....es todo lo incómodo que
puede resultar un periodista no alineado,
neutral y de espíritu crítico” dicía o Rei
de España sobre o xornalista premiado.

Pois non, nin é incómodo, nin é non
aliñado, nin é neutral nin é crítico”,
senón todo o contrario de todos os ad-
xectivos que lle son atribuídos. Esas
virtudes si as tiña, e en grado superlativo
o xornalista Pepe Rei, falecido o pasado
día 9 deste mes de marzo. E abofé que
tivo que pagar un prezo moi duro pola
súa integridade moral, pola súa incansable
procura de verdade e por ser un xornalista
con maiúsculas. El era galego, naceu
en 1.947 na comarca do Ribeiro, no
Concello de Cenlle. Estivo en distintos
medios de comunicación ao longo do
estado ata que chega ao seu país de
adopción, Euskadi. Alí, nos anos 90 in-
corpórase ao xornal Egin do que foi re-
dactor xefe e impulsor do seu equipo
de investigación. No ano 1.994 foi
detido acusado de proporcionar infor-
mación a ETA. Foi absolto en 1.997.

entrevista / a louriña 
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Entrega de premios do I Certame de
Relato Histórico de Mos

Morre Pepe Rei, o eterno xornalista
superlativo

manter o relato e acepta a devolución,
pero iso non implica renunciar a súa
ideoloxía que, como dixen, é moi pró-
xima á de Pardo Bazán. 

-O deputado socialista Pablo Aranguena
minimizou e mesmo diría que ridicu-
lizou nese mesmo debate a importancia
do movemento memorialístico na loita
de Meirás. Doen máis este tipo de acti-
tudes cando chegan dunha formación
na que militaron tantas vítimas da re-
presión?

- Máis alá da súa opinión persoal, un
cargo público está na obriga de respectar
o movemento memorialístico galego,
e el ridiculizou a mobilización levada
a cabo desde hai anos, cando unha
pancarta era o único xeito que tiñamos
de facer visíbel a impunidade de Meirás.
Hai persoas, como as 19 de Meirás,
que se enfrontan a condenas de moitos
anos por unha denuncia da descendencia
do ditador… Eu mesmo estou denun-
ciado por divulgar o espolio. Burlarse
diso e poñer, porén, en valor o que fixo
o Estado, cando só se moveu empurrado
polo pobo galego, é tremendo. Debería
pedir desculpas porque ademais no pri-
meiro minuto da intervención bateu o
récord de contar mentiras, chegou in-
cluso a negar que o Estado anunciase
que non ía recorrer. Terrible. 

-Non lle gusta a vostede que enfoquemos
a loita de Meirás na súa avoa, que
sendo viúva foi botada da súa casa
para poder ampliar os terreos do dita-
dor. Mais, canto influíu en vostede ser

neto de Josefa Portela, e de Francisco
Babío, asasinado pola garda civil dunha
malleira tras o seu apoio á revolta
agraria ocorrida en Meirás en 1933?

-Ser neto de Francisco e Josefa, fillo
de Juan, e sobriño de Josefa e do resto
da descendencia está na xénese de todo.
Como che contaba, é por iso que
empezo nesta loita. Se non lle acontecese
iso á miña familia é posíbel que nunca
se me dera por esta investigación tan
complexa e que demandou tantas horas
de traballo. Sen embargo, fíxate que
curioso, a historia da miña avoa é na
que máis cuestións sen resolver nos
quedaron. Seguramente polo silencio
que se autoimpuxeron para que os que
viñamos detrás non nos meteramos en
problemas. 

- Con vostede non o conseguiron, e
nesa revolta de 1933 tamén participou
o bisavó de Manuel Pérez Lorenzo, así
que parece que o da loita vai na xené-
tica.

-(Ri) Na miña familia dino, que este
espírito combativo me vén do meu
avó. E é certo que Lito tamén estudou
moito ao seu bisavó, José Monzo, unha
figura tremendamente importante para
entender a Sada republicana e progre-
sista, a Sada do Ateneo Republicano.
Vainos na xenética e vainos nos valores
herdados, que o franquismo tapou e
que ambos loitamos por recuperar.
Como di un curmán meu: deixaron
todo atado e ben atado e tamén tapado
e ben tapado. E contra iso loitamos.

MOS

O xoves 11 de marzo, tivo lugar a
cerimonia de entra dos premios do I
Certame de Relato Histórico do IES de
Mos. A iniciativa, que partiu do IES de
Mos coa colaboración da ANPA do ins-
tituto ten como finalidade fomentar a
creatividade literario entre o alumnado,
profesorado e PAS ao tempo que ache-
garse á Historia desde unha perspectiva
literaria. 

A I Edición do certame corresponde
co curso 2019-2020 e a entrega dos pre-
mios realízase case un ano despois da
convocatoria do certame debido á situa-
ción provocada polo coronavirus. Os
premios consistiron nun vale de compra
na librería Arte e Ciencia de Mos, un di-
ploma acreditativo e un rolo de papel hi-
xiénico personalizado. Este último obxecto

quere render homenaxe ao momento
histórico que estamos a vivir e a un ob-
xecto que nos primeiros compases do
confinamento foi tan escaso como pre-
zado.As persoas agraciadas foron: Na
categoría de 1º, 2º, e 3º da ESO Érica
González e Carlos Costas; Na categoría
de 1º da ESO, 1º e 2º de Bacharelato
María Pandiella e Hugo Novas. Na ca-
tegoría de persoas adultas Carlos Barros,
profesor de inglés. Este ano convócase a
II Edición do Certame coa vontade de
continuidade da actividade. Neste caso,
participan na organización os departa-
mentos de Ciencias Sociais, Lingua Ga-
lega, o Equipo de Normalización e a
ANPA do IES de Mos. Mantéñense as
tres categorías engadindo aos premios
xa citados, un libro da Historia de Mos
para cada autor ou autora galardoada.
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Ti naciches en Vigo. Como chegaches
a Venezuela?

Ben, porque a miña familia emigrou
alí, e eu tamén fun no ano 1962 con 18
anos acabados de cumprir.

Cal foi o motivo da emigración da túa
familia?

A ninguén lle gusta deixar o seu país, e
xeralmente cando o fai é porque non
encontra unha saída vital e non lle
queda outra que buscala fóra. Tanto o
meu pai como a miña nai eran anti
franquistas, pero o motivo de deixar
Galicia non foi político senón econó-
mico.

Eu creo que deixar o teu país para
buscarche a vida noutro, porque no
teu non podes, xa é en si un motivo po-
lítico?

Indiscutiblemente.
Que facían o teu pai e a túa nai?

O meu pai era avogado de profesión,
pero debuxante de corazón, e a miña
nai era mestra.

Cando chegas a Venezuela no ano 62,
que tipo de país encontras?

Un país distinto. Caera hai pouco a di-
tadura de Pérez Jiménez e comezou

unha democracia representativa na que
quen tiña máis forza era Acción De-
mocrática, un partido social demócrata
pero moi dependente do imperialismo
dos estados unidos.

Estás falando do goberno de Rómulo
Betancourt?

Si. Eles comezaron con moita represión
contra as forzas populares. De feito as
mocidades de Acción Democrática
abandonaron o partido e forman o MIR,
que logo xunto co PC acabaron na
guerrilla. Cando eu chego había unha
situación social moi crispada, pois
existía moita contestación popular á
política de represión de Betancourt.

E a situación económica?
Existía unha pobreza estrutural enorme
que, ata o momento da chegada da re-
volución bolivariana era permanente.

Estás dicindo que desde principios dos
60, que chegas ti a Venezuela, ata que
se comezan a notar os primeiros efectos
da política bolivariana, case 4 décadas
despois, a situación de pobreza estru-
tural foi permanente e continua?

Si, dígoo con rotundidade.
E nestas 4 décadas que políticas se de-

senvolveron?
Pois houbo unha alternancia entre a
socialdemocracia e o social cristianis-
mo.

Algo Parecido a que hai aquí entre o
Psoe e o PP?

Si, pero en versión de alá. Ambos par-
tidos estaban ao servizo da oligarquía
económica e do imperialismo.

O nivel de oposición social que observas
cando chegas, seguía existindo con
tanta intensidade?

Si claro. O chavismo nútrese dunha
herdanza de loita social de moitos anos.

E ti estes anos que fas?
Eu estudei arquitectura, e traballei en
moitas cousas. Funme relacionando
con xente moi interesante que contri-
buíron a formar o meu pensamento.

Entre eles Celso Emilio Ferreiro ver-
dade?

Si, eu coñecino persoalmente.
Que tipo de persoa era?

Un home encantador, e extraordinaria-
mente divertido.

Como te vas iniciando na práctica po-
lítica?

A través dos distintos contactos. Exi-

liados republicanos españois e vene-
zolanos de esquerdas fan que aos poucos
vaia construíndo un espazo mental que
simpatiza coa insurxencia. Acabo por
contactar cun dirixente revolucionario
moi importante chamado Alfredo Ma-
neiro. Esta persoa tiña unha das mentes
máis lúcidas das que eu coñecín na
miña vida, e foi el quen me captou
para a política. Eu comezo a militar no
seu movemento chamado Causa R,
que agora está na dereita. Cando se
funda o PSUV eu xa me incorporei.

Alfredo Maneiro morreu moi novo
verdade?

Si, tiña corenta e poucos anos, pero
tivo unha importancia extraordinaria
na revolución bolivariana. El tiña amigos

Farruco Sesto é un intelectual de enorme solvencia. De profesión arquitecto e de devoción poeta e contador de historias. Farruco naceu en Vigo e como tantas familias do
noso país, a súa tivo que sufrir o cancro da emigración e procurar gañar a vida con dignidade nun sitio diferente ao que lle viu nacer, pois en Galicia non existían as
condicións necesarias para que os seus fillos e fillas puidesen desenvolver un proxecto vital Na súa terra. Con 18 anos emigra a Venezuela e xa desde moi novo simpatiza coa
esquerda política do seu país de adopción asumindo unha militancia activa que lle levaría a ser ministro de cultura no goberno do presidente Hugo Chávez. Na actualidade
desempeña funcións diplomáticas no consulado venezolano na cidade de Vigo, e nós tivemos unha moi extensa conversa con el na que charlamos sobre o pasado, o
presente e o futuro do chavismo

“A OPOSICIÓN EXERCE DE AXENTE
COMERCIAL DO IMPERIALISMO”

“VENEZUELA É MOITO MÁIS DEMOCRÁTICA QUE
CALQUERA DEMOCRACIA EUROPEA”

FARRUCO SESTO, EX MINISTRO DE CULTURA DE VENEZUELA
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comúns con Chávez, que os presentaron
cando este era un militar moi novo. De
feito, o presidente Chávez falaba de
Alfredo como unha influencia moi re-
levante na construción do seu pensa-
mento político. Así mesmo eu estou
seguro de que Alfredo soubo transmitirlle
acougo e paciencia ao presidente, que
como sabes era un estratego, pero
tamén un home de impulsos. Aos
poucos vaise xestando un movemento
insurreccional no que a unión do militar
coas organizacións sociais tivo un papel
fundamental.

Que papel xogou o caracazo?
O caracazo foi unha explosión espon-
tánea de ira popular fronte aos abusos
do imperialismo e o liberalismo. O
presidente Carlos Andrés Pérez reac-
cionou de maneira salvaxe e a represión
foi superlativa. Houbo centos de persoas
asasinadas. Aínda que o goberno reco-
ñeceu 400 mortos, distintas investiga-
cións independentes sitúan a cifra en
máis de 3.000.A partir dese episodio
dramático bastantes persoas consideran
que se dan as condicións necesarias
para a insurxencia, e é cando se dá o
alzamento de 1992.

Por que non triunfou?
Era moi difícil, pero eu creo que resultou.
Cando Chávez chama á rendición en
TV, pronunciou un discurso que mudou
a historia. Ese “ por ahora” que pro-
nunciou Hugo Chávez foi o xermolo
do posterior triunfo bolivariano .A ten-
sión que produciu na sociedade vene-
zolana foi moi grande, e o presidente
Caldera entende que o máis adecuado
é soltar aos militares, entre eles a Chá-
vez.

Que fixo logo Chávez?
Foi cando manifestou o seu desexo de
descender ata as catacumbas do pobo.

E baixou ata o máis profundo?
Si, sen dúbida .Mergullouse ata o máis
profundo dos barrios máis pobres de-
dicándose a coñecer ao seu pobo.
Decide entón que a vía armada rema-

touse e prepárase para as eleccións.
As primeiras en 1998?

Correcto. E xa as gaña coa promesa de
re fundar a República sobre a base
dunha nova constitución participativa.

Como reaccionou a oligarquía econó-
mica cando Chávez gaña as primeiras
eleccións?

Ao comezo tratou de envolvelo para
gañalo para os seus intereses, pero en-
seguida, vendo que iso non era posible,
empeza a dispoñer todas as súas forzas
en contra del.

Cal era a situación social cando chega
ao poder?

A porcentaxe de pobreza superaba o
70% da poboación total. Desas persoas
un número elevadísimo estaban en si-
tuación crítica.

É dicir; literalmente tiñan fame?
Si, literalmente. E non só iso, había
millóns de persoas que non tiñan ningún
tipo de rexistro de identidade. Pódese
dicir que non existían para o sistema e
non podían acceder a ningún tipo de
axuda. O analfabetismo era elevadísi-
mo.

E o outro 30%?
Pois un 20 e pico por cento era clase
media. Profesionais tipo médicos ou
avogados, comerciantes, pequenos in-
dustriais, e logo estaba a oligarquía.

Esa oligarquía era a que explotaba os
inmensos recursos económicos de Ve-
nezuela?

Esa oligarquía era a que,
aliada coa clase política,
saqueaba os recursos do
país. Era o que nós cha-
mabamos burguesía pa-
rasitaria, unha clase to-
talmente improdutiva.
Fíxate, Venezuela tiña
unha débeda exterior
elevadísima e fóra do
país había depositado
diñeiro privado que mul-
tiplicaba por seis o valor
total da débeda externa

de Venezuela.
E que trata de facer o goberno chavista
para modificar esa situación tan ho-
rrible?

O primeiro é executar o que chamou :
“Plan Bolivar” que consiste en que o
exército, tanto tropa como oficiais, se
poñan a traballar cóbado con cóbado
coa poboación civil que tiña dificultades,
cos pobres, para axudarlles a mellorar
as súas condicións de vida. Esa situación
xa lles xenerou, á burguesía parasitaria,
moita intranquilidade, algo que se mul-
tiplicou cando o presidente anuncia a
súa intención de redistribuír a riqueza
de maneira máis xusta.

Esta planificación a que obxectivo final
estaba enfocada?

A modificar o sistema económico para
que evolucionase dunha economía ren-
dista a unha economía produtiva.

Que resultados ten esta nova política?,
e cal foi a reacción maioritaria nas
clases populares?

No que se refire aos resultados dicirche
que a inmensa maioría do pobo nin en
termos materiais, entendéndoo como
unhas condicións de vida digna, nin en
termos de dignidade espiritual e moral
nunca na nosa historia chegou a acadar
uns índices de desenrolo tan elevados.
O IDH ( índices de desenrolo humano)
disparouse. En canto ao apoio, pois di-
cirche que foi máis que masivo. Se
Chávez non morrera e se a indecente

política de bloqueo económico que es-
tamos sufrindo non tivese existido, a
dereita do noso país non tiña posibilidade
algunha de gañar nunca máis ningún
proceso electoral. O pobo de Venezuela
por vez primeira percibe que o goberno
trata de construír un sistema baseado
na xustiza social e non na defensa dos
intereses das minorías millonarias. Fí-
xate, desde o ano 1.999 a República
convoca 25 procesos electorais xerais,
dos que as forzas bolivarianas gañan
23. Creo que para quen non estea cego
e teña interese en ver pois debe quedar
clara a natureza da nosa democracia.

Que lle dirías a quen define como frau-
dulentos eses procesos electorais?

Pois que ou ben menten conscientemente
ou ben están sendo enganados. Todos
os procesos electorais do noso país
foron supervisados por distintos orga-
nismos internacionais, entre eles a fun-
dación do ex presidente norteamericano
J.Carter e foron avalados na súa limpeza
de maneira inequívoca.

Jimy Carter chegou a definir as elec-
cións venezolanas como as máis limpas
do mundo, creo recordar, non?

Non exactamente. O que dixo foi que
o noso sistema electoral era dos mellores
do mundo.

O chavismo tivo algún problema en
recoñecer a derrota nos dous procesos
electorais que perdeu?

Non, claro que non. Nós somos de-

Xa está aquí a Primavera, a vida agroma de novo. E nós
estamos implicados coa vida. IMPLÍCASTE CON NÓS?

Visítanos tamén en Sanguiñeda, Mos
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mócratas e cando perdemos, como
non pode ser doutra maneira, recoñe-
cémolo.

Que tes que dicir sobre a hipótese que
defende que o presidente Chávez foi,
en realidade, asasinado?

Eu non a descarto. E de feito gustaríame
moito que fose obxecto dunha investi-
gación rigorosa e independente.

Sen Chávez, o chavismo pode desapa-
recer?

Non. O Chavismo chegou para quedarse.
Naceu para combater contra a desi-
gualdade, contra a pobreza estrutural e
contra a explotación do home polo
home. E esa pulsión que procura a
xustiza social xa está inserida na psique
colectiva das mulleres e homes boli-
varianos. Estou seguro de que o impe-
rialismo nos agredirá de todas as ma-
neiras que sexa capaz. Estou seguro de
que teremos que superar mil e unha
pedras no camiño, pero dígoo con ro-
tundidade absoluta: O chavismo non
vai morrer.

Antes falabas de que os resultados das
políticas do presidente Chávez foron
inicialmente moi satisfactorios para a
poboación. Porén, a imaxe, que os me-
dios de comunicación transmiten da
Venezuela de hoxe, é pouco menos que
a dun país en estado de cataclismo
social e económico. Que tes que dicir

ao respecto?
Estamos pasando por dificultades serias
si. E as causas non son fáciles de
explicar de maneira sintética. Dicirche
que o imperialismo desenrola un novo
modelo de agresión global contra os
estados que lle resultamos molestos,
pois non aceptamos sermos o seu patio
traseiro no que poidan facer e desfacer
ao seu antollo. Este tipo de guerra xa
non é con bombas como fixeron en
Irak, senón que consiste en afogar eco-
nomicamente ao seu inimigo ata o
punto de que non lles quede outra
opción que agachar a cabeza e ser so-
metidos. Ese proceso de agresión é o
que está a sufrir Venezuela no momento
presente.

Podes pór algún exemplo concreto dese
proceso de agresión que describes?

Todos os activos venezolanos no es-
tranxeiro foron literalmente roubados.
Todas as empresas foron literalmente
roubadas. E todas as transaccións eco-
nómicas do estado venezolano son li-
teralmente bloqueadas.

Como é iso do bloqueo. Imos ver; eu
teño unha pequena empresa de comu-
nicación, se asinase un contrato publi-
citario co estado venezolano, tería pro-
blemas?

Non poderías recibir o pago do servizo
porque bloquearían os cartos e ademais

a túa empresa sería agredida ata ser
afundida en pouco tempo.

Pois o problema é gravísimo e ten moi
difícil solución. Eu francamente non
son capaz de vela

Non é un problema é un crime. Só hai
un camiño para saír que é a xeo política
internacional. Europa ten que ter a va-
lentía de asumir unha posición autónoma
diferente á dos EEUU. Os resultados
electorais en Arxentina, Bolivia e Ecua-
dor abren unha porta á esperanza da
creación dun espazo sólido e denso en
América latina que sexa capaz de
manter a dignidade e a independencia
fronte ao agresor imperialista. E, ao
noso xuízo a situación de EEUU como
única superpotencia que pode facer e
desfacer no mundo está nunha vía de
decadencia e nalgún momento terá que
rematar.

E a oposición?
A oposición non sirve para nada. Só
son os axentes comerciais do imperia-
lismo.

Ata cando poderán aguantar co Ady-
naton do “ presidente encargado”?

A figura retórica coa que describes a
situación, referente a unha situación
absurda, é moi adecuada pois supera,
o caso Guaido, calquera límite da cor-
dura. Un tipo que non foi elixido por
ninguén, que non se presentou a nin-

gunha elección é recoñecido como un
suposto “presidente encargado” por
quen pretende darnos leccións de de-
mocracia. É absolutamente delirante.
É como se a realidade non importase.

No ano 2011 o xornal El Mundo pu-
blicaba unha reportaxe na que te vin-
culaba a ti a un episodio de corrupción.
Que nos dis daquela acusación?

Todo aquel que me coñeza e vexa
como son, como penso, como vivo e
onde vivo, saberá que todo iso é unha
infamia. Non hai absolutamente nada
de certo. Os xornalistas que publican
ese tipo de cousas non son profesionais
serios senón mercenarios da pluma,
que despois reciben premios da oligar-
quía económica.

Venezuela é unha democracia?
Venezuela é moito máis democrática
que calquera democracia europea.

A oposición venezolana pode desen-
volver a súa actividade política con li-
berdade sen temor a sufrir ningún tipo
de represión?

Rotundamente si.
Leopoldo López e Juan Guaidó de-
fenden unha Venezuela libre e demo-
crática?

Leopoldo López e Juan Guaidó defen-
den os intereses da oligarquía parasitaria
local, que a súa vez defende os intereses
do imperialismo.
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Con que ánimos accedes a esta nova
responsabilidade política?

Asumo a responsabilidade con toneladas
de ilusión e con toda a forza que son
capaz de expresar, sendo consciente da
súa complexidade e da grande cantidade
de traballo que nos agarda para dotar
de ferramentas adecuadas a todos os
círculos de Pontevedra.

Cantos círculos hai en Pontevedra?
16/17.

Pero son círculos nominativos, ou están
politicamente activos?

O número de círculos que che menciono
son os que están constituídos oficial-
mente dentro do organigrama de Po-
demos. E son círculos politicamente
activos desde logo.

Vaia, pois alégrome moito porque a
verdade, nas localidades nas que está
A Nova Peneira, moita constancia da
vosa actividade política a verdade non
teño?

É evidente que temos unha deficiente

implantación territorial. Son absoluta-
mente consciente dese problema. E
todos os compañeiros e compañeiras
de Podemos Galicia imos dar todo o
que temos e máis, para tratar de reme-
dialo o antes posible. Na zona sur está
en vías de solución, e na zona norte da
provincia imos un pouco máis a modo.
Pero acabaremos facéndoo, con segu-
ridade, porque Podemos non é un
partido que se constrúa de arriba abaixo,
todo o contrario. Estou convencido de
que responde a unha necesidade dun
segmento importante da poboación que
existe, é real. E en nós está facer as
cousas ben para sabérmolo recoller.
Que política vai desenvolver o orga-

nismo provincial que ti encabezas para
tratar de remediar o problema da de-
ficiente implantación territorial?

Agora mesmo estamos nese proceso
en concreto, o de crearmos unha iden-
tidade propia dentro de Galicia e o de
implantar a nosa organización na maior
parte de localidades galegas. A implan-
tación territorial é moitísimo máis im-
portante que o resultado electoral coiun-
tural. Temos que aprender dos erros
pasados e ter claro ese concepto.

Si, pero os pasos concretos que ides
dar para tratar de remediar o problema
cales son?

Consolidar e fortalecer todos os círculos
xa existentes. E traballar moito nas lo-
calidades nas que non estamos, trasla-
dando a nosa mensaxe á sociedade
civil para que se poidan formar círculos
alá onde non teñamos. Xa levamos
feito arredor de media ducia de xornadas
de formación para dotar de ferramentas
aos nosos militantes, que deben de me-
terse no tecido asociativo das súas lo-
calidades. Esa é a chave. Por outra
parte nós temos un censo de persoas
que nalgún momento participaron ou
colaboraron con nós, dalgunha maneira,
e temos presencia en case todo o terri-
torio galego.

Xa Román, pero esa situación “ de
presencia en case todo o territorio ga-

lego” que describes, non é real.
Non, non é real. Pero nós a través
deses contactos trataremos de montar
estrutura alá onde non a teñamos.

A estrutura que ides montar en Pode-
mos Galicia vai ser coincidente coa re-

ROMÁN GONZÁLEZ, NOVO VOCEIRO PROVINCIAL DE PODEMOS PONTEVEDRA

O veciño de Mos, Román
González, concelleiro no
consistorio mosense pola
plataforma veciñal GañaMos, ven
de ser nomeado voceiro
provincial de Podemos Galicia

“ASUMO O CARGO CON MOITA ILUSIÓN
E TODA A FORZA DO MUNDO”



alidade administrativa?. É dicir, vai
ser unha estrutura provincial?

A estrutura base é municipal. Ata agora
pasabamos do círculo local ao autonó-
mico e entendo que nos faltaba un es-
tadio intermedio. Por ese motivo pu-
xemos en marcha esta estrutura pro-
vincial.

Xa, pero esta realidade administrativa
que divide a Galicia en provincias non
coincide coa nosa realidade social que
é comarcal. Vós ides prescindir na vosa
estrutura organizativa das comarcas
naturais de Galicia?

Non. A comarca é moi importante
para nós. Eu son da Louriña e un dos
meus obxectivos é dinamizar a miña
comarca.

Que é Galicia para Podemos Galicia?
Unha nación dentro do estado español
Fálanos dos perfís das persoas que che
acompañan na dirección provincial?
Estou moi contento pois alén de que
son persoas coas que humanamente
sinto unha comodidade absoluta, todas
posúen unha elevada solvencia e cali-
dade política alén de que están moi
implicadas en quitar este proxecto po-
lítico adiante.

Cal é a metodoloxía organizativa que
desenvolvedes na dirección provincial
de podemos?

A organización do traballo estruturámola
por zonas. Cada persoa encárgase de
trasladar os asuntos relevantes da súa
comarca, para que entre todas e todos
debatamos, decidamos a posición po-
lítica que tomemos e as medidas a de-
senvolver. O contacto entre nós é moi
fluído pois de maneira telemática man-
témolo todos os días.

Eu creo Román, que para que unha
forza política poida ter posibilidades
de competir ao máximo nivel precisa
dúas condicións: 1) unha implantación
territorial sólida.2) unha cabeza visible
de elevada calidade política, e moi pe-
gado á realidade social. Xa falamos da
primeira circunstancia, e quero falar
agora da segunda. Non discuto a cali-
dade política do voso SX, pero na Pon-
tevedra profunda, Román, a Antón
Gómez Reino non o coñece ninguén,
non cres?

Tone ten unha enorme calidade política,
e está a desenvolver un traballo bestial
no congreso. Si, é certo que para po-
dermos implantar socialmente preci-

samos unha cabeza visible, é obvio. E
foi unha das eivas máis graves que ti-
vemos nas autonómicas. Que Tone
estea en Galicia como referencia é fun-
damental.

E ides solucionar ese tema dalgunha
maneira?

Estamos traballando en solucionalo.
De feito a nosa intención é que nos
próximos meses o noso secretario xeral
estea moito máis presente en Galicia.

Hai espazo na esquerda galega para
que Podemos poida competir o voto
contra o PSOE e o BNG?

Si, rotundamente si.
E como se artellaría ese espazo?, como
Podemos?, como Podemos +EU?, como
Podemos +EU+ Anova?

Nós estamos traballando para dotar
de identidade propia a Podemos en
Galicia, e o que veña despois xa se
verá. O intelixente, creo eu, é adaptarse
ás circunstancias concretas de cada
municipio.

Cando naceu Podemos ilusionou a
moitísima xente. Que lle dirías aos que
se decepcionaron para tratar de recu-
peralos?

Podemos naceu para mudar a realidade.

E non é nada fácil pois témonos que
enfrontar a forzas poderosísimas que
nos agriden de todas as maneiras po-
sibles. Xa nin me lembro do número
inmenso de querelas que nos puxeron,
con portadas en todos os medios, e
que foron arquivadas todas, co silencio
da maioría dos medios. Seguro que
cometemos erros. Pero o esencial, é
que a nosa vontade de contribuír a
construír unha sociedade máis xusta,
na que ninguén viva por baixo dos lí-
mites da dignidade, permanece intacta.
Eu diría a cada persoa que lea esta en-
trevista que si participa desta idea, de
colaborar para facer un mundo mellor,
que por favor nos axude. Non a imos
defraudar.

Rematamos Román. Ti es concelleiro
de GañaMos, unha candidatura de
unidade veciñal que ensambla sensi-
bilidades diversas. GañaMos ten futuro
ou está morto?

Eu creo que este tipo de espazos son
procesos fracasados e mortos. O exem-
plo témolo en En Marea.

Ti es concelleiro de Podemos u de Ga-
ñaMos?

De GañaMos.
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SALCEDA

O BNG presentará no Parla-
mento Galego novas iniciativas
para esixir que a Consellaría de
Sanidade e o SERGAS cumpran
co compromiso de aumentar
persoal médico e de enfermaría
no Centro de Saúde de Salceda
de Caselas. O deputado Luís
Bará visitou o xoves 4 de marzo

o centro, para coñecer a situación
en que se desenvolve a asistencia
sanitaria; recolleu información
e a demanda de melloras que lle
comunicaron membros da Xunta
Directiva da Asociación de Pen-

sionistas e Xubilados de Salce-
da.

Luís Bará salienta que “as
infraestruturas sanitarias e o
cadro de persoal médico e de
enfemaría teñen que estár en

correspondencia co incremento
poboacional de Salceda; para
así garantir unha calidade asis-
tencial prestada por un servizo
público esencial, como é o sa-
nitario.”

O Centro de Saúde de Sal-
ceda non conta co persoal que
se correspondería co demanda
existente; nestes momentos, nas
catro consultas de medicina,
cada profesional ten no seu cupo
uns 1.650 pacientes; cando a
ratio médico/paciente que ten
establecido o SERGAS está nos
1.300 pacientes. 
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O BNG esixirá o aumento de persoal médico e
de enfermaría no Centro de Saúde de Salceda

C/ Víctoriano 
Pérez Vidal, 37

Telf: 633 15 28 23

ESTACIÓN DE SERVICIO SALCEDA
Salceda de Caselas

986 349 054O TEU
XORNAL

EN GALEGO

PRESENTANDO ESTE CUPÓN TES ESTES DESCONTOS
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María J. Saavedra Míguez
Delegada

Cando o meu pai tiña 7 anos quedou orfo. Foi internado nun orfanato de Vigo e a primeira persoa que o atendeu, un crego
de Valladolid, recibiuno preguntándolle como se chamaba. El, natural de San Miguel de Oia, contestou no seu idioma :”
Eu chámome Claudio”, díxolle un neno que con 7 anos acababa de presenciar o accidente que matou á súa nai. A reacción
do sacerdote salesiano foi darlle dúas “ostias”, unha en cada meixela, e obrigarlle a escribir 2.000 veces “ No hablaré en
gallego”. Este episodio é unha metonimia de séculos de represión e abusos que acabaron convertendo á lingua propia de
Galicia, en minoritaria no seu propio país. A lingua galega vive unha situación de extrema dificultade que pon en perigo a
súa transmisión, como lingua de uso, ás xeracións futuras. Convídolles amigos e amigas a que se dean un paseo polas
rúas e corredoiras de calquera vila ou aldea do noso país e escoiten en que idioma falan as e os adolescentes, e verán
como a realidade é estarrecedora. O noso idioma vive unha situación de diglosia de manual, na que non está lonxe de ser
condenado á ser unha lingua ornamental .Por desgraza as políticas da Xunta non van na liña de tratar de remedialo . Só o
admirable compromiso de persoas como Anabel, que invisten o seu tempo, o seu esforzo e o seu enorme talento en pór
encima da mesa a realidade da negra situación na que se atopa o noso idioma pode facer que a esperanza de 1.000
primaveras máis para a lingua galega non sexa aínda un significante sen significado .Ela é unha moza de Ponteareas que
acabou a súa carreira hai pouco tempo, e que como traballo de fin de grao realizou unha exhaustiva investigación sobre a
situación da lingua galega no sector téxtil :” A LINGUA GALEGA NO SECTOR TÉXTIL.VISIÓN, OPINIÓN E POSICIÓN DA
XERACIÓN MILLENNIAL GALEGA” e as conclusións son dramáticas, pois nun sector cunha enorme interacción social a
presenza do noso idioma é case residual. Xa que logo a liberdade de uso lingüístico simplemente non existe, pois se
queres mercar en galego, non podes. O estudo de Anabel foi publicado coa axuda da Mesa pola Normalización lingüística
e da DEP e está ao dispor de quen teña interese nel en distintas librarías. Eu animo a todas e todos os que teñan
sensibilidade para coa lingua galega a que se mergullen na súa lectura, o seu interese é superlativo. E a conversa que
mantivemos coa súa autora non foi menos interesante. Velaí vai o que deu de si

A PONTAREÁ ANABEL ANTELA CASTRO ISPE A SAÚDE DO     

Como é que unha moza tona nova coma ti, tan
só tes 23 anos, xa tes un libro publicado?

É o meu traballo de fin de grao.
E que carreira estudaches Ana?

Fixen publicidade e relacións públicas en
Pontevedra. e cando tiven que facer o traballo
de fin de grao tiña claro que quería facer algo
que puidera contribuír a darlle á lingua galega
o espazo que creo que se merece e lle corres-
ponde.
Decidín enfocalo ao ámbito empresarial, e dentro
deste ámbito, ao téxtil.
por que escolliches o téxtil?

Porque temos moitas grades marcas en Galicia
e o sector está moi arraigado na nosa terra,
cunha facturación moi elevada e unha gran ex-
portación. En concreto en Galicia temos 16
grandes marcas cuns ingresos de facturación
anuais superiores aos dous millóns de euros, e

“DAS 16 MARCAS A       
IDIOMA GALEGO, E      
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        O IDIOMA GALEGO NO SECTOR TÉXTIL

con presenza internacional.
Para acoutar escollín as marcas que
naceron en Galicia, que tiveran uns in-
gresos de facturación anuais superiores
aos 2.000.000 de € e que tiveran presenza
internacional. O estudio foi dirixido en
dúas vías, por unha vía estudei as
marcas, e por outra a xeración millen-
nial.

Que é a xeración millennial?
Esta xeración inclúe a todas as persoas
que teñan entre 19 e 39 anos. Escollín
esta xeración porque creo que somos
os que agora mesmo temos a capacidade
de xerar cambios. Somos nós os que
imos decidir, ou non, a transmisión da
lingua galega a xeracións futuras.

Como se desenvolveu a investiga-
ción?

No caso das marcas seguín o criterio
de observación directa. Este consiste
en observar as súas webs sen ir máis
aló de o que o propio usuario poder
ver. Quería observar que prioridade lle
dan ao idioma, o resultado foi esclare-
cedor. As 16 marcas teñen como idioma
predeterminado o castelán e unicamente
as de Inditex( con excepción do propio
Inditex) ofrecen a posibilidade de na-
vegar en galego.

E de esas 16 cantas son do grupo
Inditex?

Seis estas son nas que se pode navegar
en galego. Nas outras once non se
pode.
O incrible e que sendo marcas galegas
ofrezan a posibilidade de navegar en
francés ou portugués, pero non en ga-
lego. De feito, a marca Nanos ofrece a
posibilidade de navegar en sete idiomas
diferentes, deles ningún é o galego.
Por outra banda estudei se citaban
nalgún momento a súa orixe galega e
só sete cítana nalgún momento. Non
aproveitan a marca Galicia nin din
somos galegos.
Despois decidín facer unha enquisa
durante tres semanas e media dirixida
á mocidade a través dun cuestionario
de Google e conseguín un total de 310
respostas. Quería que esta enquisa fose
sinxela, rápida de cubrir e fundamen-
talmente quería obter repostas de cidade,
de vila e de aldea, que abranguera
todos os tipos de ámbitos residenciais
de Galicia.

En que consistía esta enquisa?
Constaba de 20 preguntas curtas para
que fose sinxela de contestar.

E os seus resultados?
Tivo un resultados moi positivos .A
opinión que ten a mocidade galega
sobre o noso idioma é positiva, e os
datos son moi sorprendentes:

O 95% resalta que cando vai mercar
no sector téxtil directamente os atenden
en castelán pero que, no 75% dos casos,
se o interlocutor comunícase en galego,
o mozo ou moza tamén lle respondería
no mesmo idioma. De aquí eu extraio
que o problema é que non temos refe-
rentes no ámbito empresarial que falen
en galego.
O 70% consideraba que o feito de que
unha marca utilice o galego reforza a
súa marca, e o 60% aseguraba que si
un produto está anunciado en galego

induce á compra.
O consumidor ten que ter a opción de
escoller en que idioma queremos mercar
porque en Galicia temos dous idiomas. 
Atopámonos cun público que está re-
clamando que as marcas usen o galego
e non o temos. Igual o problema é que
estas marcas non están considerando a
opinión destas persoas.

Que interesante… Está rematado o
traballo?

Si, xa está rematado. Tiña catro meses
para facer o traballo completo entre in-
vestigación e campaña e presenteino
en xuño do 2019.
Foi curioso como conseguín publicalo.
Deseñei esta campaña e tiven que
buscar unha asociación que fora a emi-
sora da mesma. Escollín a “Mesa pola
normalización lingüística” para facelo,
reuninme co seu presidente Marcos
Maceiras e incluso querían levar a cabo
algunha parte da campaña, pero con
este ano tan complicado que nos tocou
vivir a cousa non saíu adiante. Eles
propuxéronme publicar a investigación,
presentámola na Deputación de Ponte-
vedra en decembro do 2020 e impri-
mímola contando cunha axuda da de-
putación.

Tes datos da difusión que tivo o tra-
ballo?

   ANALIZADAS, SÓ 6 OFRECEN A POSIBILIDADE DO
   EN NINGÚN CASO COMO IDIOMA PRIORITARIO”
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Aínda non. Está á venda en distintas li-
brarías e de momento non temos datos
de cantos se venderon

Pronto verémoste nas terras do Con-
dado, verdade?

Si. Imos facer a presentación do libro
no Auditorio de Ponteareas en abril . E
faime moitísima ilusión presentalo en
Ponteareas porque é a miña terra.

Tes a intención de seguir a túa vida
profesional de investigación por este
camiño da protección da lingua?

Seguro que seguirei investigando ou
ben na liña da lingua ou na liña do fe-
minismo, estas son as dúas temáticas
que máis me sensibilizan.

En que idioma fuches educada Ana?

Eu fun educada en galego, tanto por
parte dos meus pais coma por parte
dos meus avós. Toda a miña familia e
de Ponteareas, en concreto das parroquias
de Areas e Fozara.
É algo que sempre lla agradecerei aos
meus pais, grazas a eles son bilingüe,
deféndome ben nas dúas linguas, e
creo que a pluralidade lingüística que
hai en Galicia é unha riqueza que de-
beríamos manter.

Es optimista ou pesimista en que o
Galego se poida conservar para as
xeracións futuras?

A miña visión é optimista pero creo
que hai moitísimo que facer e somos
os mozos e as mozas galegas os que

temos que traballar para que a nosa
lingua se manteña.

E as políticas públicas en relación á
protección do idioma como as valo-
ras?

Por esta banda tamén hai moito que
facer.
Non entendo que non apostes pola
pluralidade lingüística xa que é unha
riqueza, é cultura, é diversidade. Non
entendo que haxa xente que poida
rexeitar isto.

Moitas grazas Anabel. Encantoume
falar contigo. As persoas coma ti
sodes un sopro de frescura e espe-
ranza para que o noso idioma poida
vivir. Deséxoche moita sorte en todo
o que fagas.

Moitas grazas a ti.
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GASOLINERA 24h:
TIENDA CONVENIENCIA - BUTANO/PROPANO,

PELLETS, CARBÓN Y LEÑA - LAVADO DE

COCHES (TÚNEL, BOXES Y ASPIRADO) -

APARCAMIENTO CLIENTES

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

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

ASESORÍA TERRA

RÚA ROSALÍA DE CASTRO, 107 - BAIXO

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

---
O 29 de outubro do 2018 presentouse

no Pleno Ordinario do Concello unha mo-
ción suscrita polos tres partidos da Cor-
poración PSOE, BNG e PP, aprobada por
maioría na que se recollía entre outras,
as seguintes consideracións:

“En reunión mantida en Ponteareas
entre o Sr. Presidente da -Sociedad Unión
Progresista del Distrito de Salvatierra de
Miño en Buenos Aires-, o Sr. Abogado da
dita Sociedade e esta Alcaldía. Ambos re-
presentantes da Sociedade Comunicáron-
me (á Alcaldía), que enviarían un Texto
para que os tres Grupos Políticos que for-
man a Corporación deste Concello a pre-
sentaran conxuntamente ó citado Pleno
para que se aprobara o presente Texto”

“A Sociedad Unión Progresista del
Distrito de Salvaterra de Miño en Buenos
Aires foi fundada o 14 de agosto de 1921.
Os seus obxectivos fundacionais consistían
en organizar sindicatos agrarios nas pa-

rroquias da localidade de Salvaterra de
Miño, crear cooperativas agrarias, orga-
nizar actos de formación para os labregos
e labregas e construir un edificio para a
sede da Federación de Sindicatos e a súa
cooperativa.

Para acadar este último obxectivo,
coas aportacións económicas dos séus
socios, a Unión Progresista adquiriu en
1925 un terreo en Salvaterra, na actual
rúa Rosalía de Castro 78 iniciándose as
obras de construcción do edificio en 1926.
Trala súa inauguración en 1928 e até 1936
o inmoble acolleu a cooperativa “La Sal-
vaterrense” e a sede da Federación de
Sindicatos. Ademáis dispuña de biblioteca
e salón de actos. Nel celebráronse nume-
rosos eventos e actos políticos e agraristas.
Co golpe de estado de xullo de 1936 o
edificio foi utilizado como cuartel militar.
Os datos existentes no Rexistro da Pro-
piedade de Ponteareas revelan que en
1937 o inmoble foi embargado para res-

ponder dunha sanción de 60.000 pesetas
imposta polas autoridades sublevadas e
en 1938 foi directamente incautado pa-
sando a ser propiedade do Estado, ins-
cribíndose en 1941 a favor da Delegación
Nacional de Sindicatos. Dita incautación
realizouse ao abeiro do decreto 108 de 13
de setembro de 1936 polo que se declara-
ban fóra da Lei aos partidos ou agrupacións
políticas do Frente Popular, funcionarios

e empregados de empresas públicas. En
1977 o edificio foi transmitido á Her-
mandad Sindical de Labradores y Gana-
deros de Salvaterra de Miño, que formaba
parte do entramado institucional da di-
tadura. Coa chegada da democracia, ao
extinguirse as Hermandades a propiedade
pasou a mans da Cámara Agraria e en
1997, coa disolución desta, a edificación
integrouse no patrimonio da Consellería

reportaxe de Antón Lorenzo González, “Antón Xaque”

SALVATERRA DE MIÑO, PROSIGUE A PROFANACIÓN (2)

PROFANAR: TRATAR SEN O DEBIDO RESPECTO UNHA COUSA DIGNA DE SER CONSIDERADA.
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do Medio Rural, propietaria rexistral ac-
tual.

Na actualidade o inmoble presenta un
preocupante estado de abandono que po-
dería derivar en ruina da edificación o
que fai necesaria unha intervención ur-
xente.

Así pois, atopámonos perante un co-
lectivo fundado en 1921 que aínda existe
na actualidade e que por razón políticas
se veu inxustamente privado dun terreo
comprado e un inmoble construido cos
seus recursos económicos que, por aquelas
vicisitudes políticas, acabou en mans da
administración autonómica de maneira
gratuita.

En 2003 a Xunta e o Concello acordaron
unha cesión do inmoble por un período
de 10 anos prorrogables e así se acordou
no Pleno da Corporación Municipal. En
2011 o daquela Conselleiro do Medio Rural,
Samuel Juárez, anunciou un proxecto de
acondicionamento da edificación cun or-

zamento de case 250.000 €, que non se
chegou a concretar.

Polo exposto, e atendendo as demandas
da Sociedad Unión Progresista del Distrito
de Salvaterra de Miño en Buenos Aires
(na actualidade denominada Asociación
de Residentes de Salvaterra de Miño en
Buenos Aires) propomos ao Pleno da Cor-
poración Municipal a adopción dos se-
guintes acordos:

Primeiro.- O Pleno acorda instar ao
Goberno Municipal e á Xunta de Galicia
a:

a) Adoptar todas as medidas necesarias
para que o edificio e terreo pasen a ser de
titularidade pública municipal. Afecto a
un servizo ou servizos públicos.

b) Redactar un proxecto de rehabili-
tación integral do edificio executándoo á
maior brevidade posible, incluindo en dito
proxecto un espazo adicado ao recoñece-
mento do papel xogado pola Sociedad
Unión Progresista del Distrito de Salva-

tierra de Miño en Buenos Aires na cons-
trucción do edificio, as actividades de-
senvolvidas por dita sociedade en apoio
da veciñanza de Salvaterra e, en particular,
dos labregos e labregas da comarca e as
inxustas razón polas que se víu privada
da súa propiedade.

c) Apoiar económicamente á Asocia-
ción de Residentes de Salvaterra de Miño
en Buenos Aires e a súa actividade a través
de subvención, convenios ou calquera
outro mecanismo de axuda e coopera-
ción.

Hai que decir que o apartado “b”, in-
cúmpreno na súa totalidade. Primeiro,
que non fixeron un único proxecto, foron
dous. Segundo,

por ningures aparece nos proxectos
ese recoñecemento elemental aos idea-
dores, financiadores, executores, socios,
arquitectos, etc.

Do apartado “c”, se ben hai que lem-

brar que nos anos 2009, 2010 e 2011 foron
favorecidos con subvencións que acadaron
respectivamente os 30.000, 13.000 e 5.000
Euros, para obras na súa sede en Buenos
Aires, (que retornaron en forma de votos),
non voltaron recibir máis axudas dacordo
co pactado.

O 16 de decembro do 2018 no apartado
de cartas ao director do Faro de Vigo, xa
mostrei o meu asombro pola falta de
sensibilidade na rehabilitación da Casa
do Pobo de Salvaterra de Miño, un edificio
histórico e monumental. Amosaba o meu
desacordo basicamente polo feísmo da
pintura exterior, (o oco da escaleira tra-
seira ficou sen pintar), a substitución da
carpintería exterior de castaño por alu-
minio lacado e o retiro do seu lugar dos
maineis enreixados dos portalóns fron-
tais. Asemade tiraron todo o falso teito
de xeso, etc.

--- (sigue)
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ADeputación de Pontevedra, a través
do seu departamento de Memoria His-

tórica, abrirá mañá en Mondariz a exposi-
cíon ‘Rexas, mulleres baixo o terror fran-
quista’. Trátase dunha mostra que pretende
reivindicar a memoria das vítimas do golpe
de Estado de 1936 cunha escolma da his-
torias de represión sufridas por 172 pon-
tevedresas que foron perseguidas, asasi-
nadas, encarceradas e, ademais, polo feito
da súa condición de mulleres, soportaron
tamén vexacións de corte sexista. 

Esta exposición estará a disposición
do público ata o día 28 de marzo na Praza
de Abastos Municipal, de luns a domingo,
e en horario de 9 a 14 horas. A inauguración
será mañá xoves ás dez da mañá e contará
coa presenza do alcalde e da concelleira
de Cultura de Mondariz. 

A deputada de Memoria Histórica
María Ortega, impulsora da mostra, des-
tacou que ‘Rexas’ pretende manter nun
primeiro plano a memoria das persoas
perseguidas, asasinadas, encarceradas e
represaliadas e contar a verdade, por xus-
tiza e por reparar e dignificar. “‘Rexas’
pon o foco nas mulleres que, pola súa
condición, sufriron unha dobre represión,
a motivada pola súa ideoloxía e filiación,
e as vexacións de corte sexista, sendo ra-
padas, agredidas sexualmente ou obrigadas
a bailar espidas diante da xente. Elas su-
friron un maltrato máis duro que os seus
homes tras o alzamento, xa que ademais
de soportar os asasinatos das súas persoas
máis achegadas, o réxime tamén as cas-
tigou sen poder choralas”, asegurou.

A exposición conta as historias de 172
mulleres, algunhas delas feitas públicas
por primeira vez, a través de 78 fotografías.
Está dividida en tres bloques, sendo o
primeiro o da contextualización histórica,
que conta que o golpe de Estado supuxo
unha quebra dos dereitos da República
tanto no relativo ás clases como dende o

punto de vista das mulleres, que despois
pasaron a ser tratadas “como menores
de idade ou sempre dependentes de va-
rón”, subliñou Ortega.

A segunda parte da exposición, a máis
longa, analiza as diferentes tipoloxías de
represión e mostra que, a pesares de que
as cifras amosan que os homes son maio-
ría nas listaxes de vítimas, as mulleres
non só padeceron as mesmas tipoloxías
de represión ca eles, senón que ademáis
foron obxecto de vexacións de corte se-
xista aplicadas non só a aquelas cidadás
significadas política ou sindicalmente,
senón tamén ás familiares de homes
perseguidos: foron rapadas, agredidas
sexualmente, tatuadas, arrastradas con
cordas ou obrigadas a bailar espidas
diante da xente.

Finalmente, a terceira e última parte
da mostra dedícase a “recoñecer o labor
solidario e resistente das mulleres, o seu
apoio imprescindíbel á guerrilla, aos fu-
xidos, á xente presa e ás súas familias, ás
viúvas e criaturas orfas, así como o seu
protagonismo na transmisión da memo-
ria”, finaliza a deputada.

AS HISTORIAS
En total, “Rexas” fala de 172 mulleres

con inclusión de historias de todas as co-
marcas da provincia. A selección mestura
nomes máis coñecidos como os de Urania
Mella, María Gómez, Josefa García Segret,
Placeres Castellanos ou Josefina Arruti,
con outros máis anónimos, na maioría de
perfil humilde, que tiñan máis risco de
ficar no esquecemento. Así, xunto as mu-
lleres máis fáciles de atopar na bibliografía
da temática, inclúense biografías ata o de
agora inéditas como a de Dolores Buján
(Cuntis), Asunción Berea (Marín) ou Elena
Valverde (Porriño). 

Unha das mulleres das que se recolle
a súa historia é veciña das Neves, Cándida

Castro, dentro do apartado ‘Sobrevivintes’.
Na mostra explícase que para que contara
o agocho do home, os golpistas foron
buscala á finca na que regaba o millo e,
descalza, levárona detida ao cuartel. Ela
díxolles que el marchara ao Brasil e non
soubera máis, pero o certo é que Eduardo
Rodríguez Gil cruzara a fronteira con Por-
tugal. Algunhas noites volvía de regreso

ás Neves e traballaba na leira para axudar
a Cándida a sacar a casa adiante, pero
nunca se achegaba a ela para que non os
descubriran. Co tempo, fixéronlle un ago-
cho na casa da súa nai, Josefa a Castellana,
e dixéronlle á súa filla, Carmiña, que aínda
era pequena, que lle chamara avó, para
que non se lle escapase que tiñan agochado
ao seu pai. 

reportaxe

A MOSTRA ‘REXAS, MULLERES BAIXO O TERROR FRANQUISTA’
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Recordas os anos da túa infancia Ma-
nuel?

Si lémbrome incluso do meu primeiro
profesor, chamábase José Álvarez. El era
de Meder, e nas súas clases , tendo eu
catro anos, aprendín a ler. Pouco despois
vin para Vigo, e alí estudei nun colexio sa-
lesiano e despois na escola de comercio.

De feito o teu pai chegou a ser tenente de
alcalde de Vigo non?

Si así é, o meu pai Manuel Estévez Cam-
bra.

E por que che trouxeron a Vigo?
Supoño que por que en Fornelos non había
moitas alternativas. Unha vez que rematei
os estudos traballei de reporteiro en “El
Pueblo Gallego”.

Ese era un xornal de orientación falanxis-
ta?

Si, pero non nas súas orixes. O periódico

fúndao Portela Valladares, un gran repu-
blicano, pero despois do triunfo do golpe
de estado foi literalmente confiscado pola
falanxe.

Que facías no periódico?
Inicialmente ocupábame das correccións.

Vaia que interesante. E daquela non tiñas
o corrector de google claro?

Ha ha ha. Non, claro que non. Daquela
corrixía coa axuda dun enorme dicionario.
Logo pasei a facer crónica local e por
último déronme un carné para poder facer
reportaxes.

Acórdaste de cal foi a última reportaxe
que fixeches?

Si. Foi das festas do Cristo de Cangas.
Creo que coñeciches persoalmente a Celso
Emilio Ferreiro?

Si , eu participaba do seu famoso faladoiro
na cafetería Goya.

Como era el como persoa?
Un tipo encantador e moi divertido. O
problema é que ao faladoiro viña un policía
secreto infiltrado.

Non me digas¡
E tanto, de feito foi o que os meteu no cár-
cere. E eu mesmo tiven que ir a comisaría
varias veces. Creo que a miña amizade
coa filla do comisario, que estudaba comigo,
salvoume de ir a prisión.

Ti es fundador da Alianza Francesa, ver-
dade?

Son co fundador, cun dos irmáns Conde.
Daquela traballaba nun grupo de super-
mercados que se chamaba comercial ABC.
Alí tiven un problema cun xefe e mandá-
ronme para Ourense. Logo fun para o País
Vasco e xa me quedei alí.

Alí comezou a túa relación co cooperati-
vismo?

A miña idea sempre foi a de crear coope-
rativas porque eu sempre entendín que
esa era a forma máis adecuada de organizar
as relacións humanas. En Rentería fundei
cooperativas de consumo de traballo e de
vivendas, e a primeira cooperativa escolar
de España.

Tamén tes unha importante vinculación
coa artesanía?

Ao volver de Euskadi a Vigo, montei un
taller de cerámica que se chamaba vieiros,
pero pronto volvín a Ourense e alí estiven
moitos anos coa miña actividade centrada
no mundo do cooperativismo.

E en Ourense seguiches relacionado co
xornalismo non?

Si, pois alí escribín moito en “La
Región”.Pero acabei volvendo a Vigo e
fundando unha empresa de cerralleiría.

Na túa produción artística hai alguén que
che inspirar especialmente?

Si, Vicente Blasco Ibáñez na escrita e Joa-
quín Sorolla na Pintura. Grazas a el e a
Manuel Colmeiro , que foi o meu profesor,
aprendín a pintar.

Tes moito pintado?
Máis de 100 lenzos.

Ti tes un blog?
Si; condadodesalvaterradominho.

Desde cando o tes?
Desde hai 11 anos.

Ti tes 89 anos. É dicir que comezaches
con el aos 78. Xa me explicarás como
unha persoa de 78 anos ten a forza, a
ilusión e as gañas de comezar no universo
dixital?

Eu sempre fun moi afeccionado escribir,
xa desde neno. E tiña un feixe de cosas es-
critas que tiña ilusión por recoller e coa
axuda do meu fillo pois decidinme a reco-
llelas no blog.

Que tal te manexas co computador?
Eu creo que ben. Doulle todos os dias.

Vexo que no Blog, o contido fundamental
versa sobre a túa parroquia: Fornelos da
Ribeira?

Si, a verdade que estou totalmente namorado
da miña Parroquia e encántame dar a co-
ñecer todo o referente á súa historia, que
por certo é unha parroquia que ao meu
xuízo ten unha débeda pendente con moitos
dos seus fillos emigrantes que colaboraron
moito con ela e nunca foron recoñecidos,
como por exemplo o meu tío avó, ao que
só lle puxeron unha placa, pero eu creo
que hai que honrar a todos os demais.

Quen era o teu tío avó?
Rogelio Estévez Cambra. El foi un dos
que máis cartos puxo, foi patrocinador
das escolas. El e 36 veciños emigrados de
Fornelos foron por exemplo os que deron
os cartos para facer o cemiterio.

Nado na parroquia de Fornelos, do concello de Salvaterra, no ano 1932 toca coa punta dos dedos
as nove décadas de vida cunha saúde envexable e cunha memoria prodixiosa que xa quixeran
moitas persoas da miña idade. O seu pai Manuel chegou a ser tenente de alcalde Vigo nos anos 20
do século pasado e o noso protagonista rozando os 90 anos manexa con soltura un blog no que
debulla o máis salientable da historia da súa parroquia natal. Estou moi agradecido ao noso común
amigo Xaque, que tivo a amabilidade de presentarnos e posibilitar esta encantadora conversa

MANUEL ALFONSO ESTÉVEZ. HISTORIA VIVA DE FORNELOS DA RIBEIRA

“FORNELOS TEN UNHA DÉBEDA PENDENTE COS
SEUS FILLOS EMIGRADOS QUE TANTO
CONTRIBUIRON AO BENESTAR DA PARROQUIA”



Este vai ser o teu terceiro ano en
Vilaboa e o segundo en Ponte Cal-
delas. E se non recordo mal, a
nova de que eras gañadora da
concesión de Ponte Caldelas dé-
roncha moi pouquiño antes de
que comezase o confinamento?

Pois si, recordas perfectamente
pois foi xusto tres días antes se
sermos confinadas e confinados.

Pois vaia valor que lle botaches?
Non teño aínda moi claro se foi
valor ou se foi inconsciencia.

E agora se puidese volver a vista
atrás, farías o mesmo?

Si, rotundamente si. Eu que me
coñezo bastante ben a min mesma,
sei que se non o tivera feito aca-
baríame arrepentindo. Só temos
unha vida e eu son das que creo
que debe de ser vivida con inten-
sidade. Ás veces arriscamos e as
cousas saen mal, e tamén nos
serve para aprender. Pero cando
arriscamos e sae ben, é marabi-
lloso, é das cousas que fan que a
vida pague a pena ser vivida.

Cando falamos o ano pasado aínda
non abriras en Ponte Caldelas e
recordo que valorabas moi posi-

tivamente o teu primeiro ano
en Vilaboa. Agora con dous
anos nun e cun ano noutro,
e despois dun ano tan com-
plicado, cal é a túa valora-
ción de ambas propostas?

A valoración é mellor cá
do primeiro ano.

Caramba que ben. Pero non
foi un ano difícil?

Dificilísimo claro que si. Ti-
vemos que convivir cunhas cir-
cunstancias inimaxinables. Se nos
tiveran contado no ano 2019 o
que ía pasar a partir de marzo do

En Ponte Caldelas

entrevista de Tino Lago
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Helena é destas mozas coas que podes estar un montón de meses sen falar, pero cando volves sentar con ela a compartir unha caña, e uns momentos de conversa, tes a sensación de
que nada mudou, de que todo segue igual e é como se tiveramos estado xuntos o día anterior, pois o seu carácter faille crear de contado ambientes cálidos e cómodos nos que resulta
difícil decatarse do paso do tempo. Helena ten a concesión de dous locais fermosos, en dous espazos máxicos: a praia de Deilán en Vilaboa, e a beira do río Verdugo en Ponte
Caldelas. Pronto comezarán a temporada de verán e nós conversamos con ela para que nos contara como a vai afrontar nestes complicados tempos de pandemia.

“ESTOU ABSOLUTAMENTE NAMORADA DOS
DOUS ESPAZOS NOS QUE TRABALLO”

HELENA RODRÍGUEZ, RESPONSABLE DOS LOCAIS DEILÁN
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ChocolateríaCOCOA
Martínez
Garrido 14. 
Vigo

2020 non nolo creriamos. Pero pasou.
E fíxate Tino ; eu creo que nas cir-
cunstancias difíciles vese o mellor e o
peor do ser humano. Eu, no meu
negocio tiven a fortuna de poder con-
vivir co mellor, de poder coñecer a un
equipo de compañeiras e compañeiros
marabillosos, a uns provedores mara-
billosos, a uns músicos marabillosos,
e a uns clientes, que máis que clientes
son xa parte de min. Son os meus ami-

gos. Grazas a enorme calidade humana
de todas e todos eles podo dicir con
rotundidade que a miña valoración de
Deilán Vilaboa e de Deilán Ponte Cal-
delas 2020 é estupenda.

Canto tempo están abertos os dous lo-
cais?

Catro meses, desde principios de xuño
ata finais de setembro. Abrimos os 7
días da semana. Entre semana abrimos
ás 4 da tarde e se non hai restricións

horarias estaremos ata a s
12,00 da noite. E as fins
de semana estaremos de
12,00 da mañá ata cerre.
Notaches que a pandemia
produciu algún tipo de
diferencia nos hábitos de
consumo dos clientes?
Si, notei diferencias nota-
bles. As limitacións da in-
teracción social fan que o
consumo de alcohol sexa
moito menor e o de cafés
fose moito maior.

Vaia que curioso e que interesante He-
lena. Entón da túa experiencia case se
pode deducir que o feito de tomar
copas prodúcese máis como unha vía
para relacionarse socialmente que polo
propio consumo en si?

Pois polo que observei este ano case
diría que é así. Xa che digo Tino, ao
ter enormemente limitadas as posibili-
dades de interacción social( non se
podía consumir en barra, non se podía
consumir de pé, non se podía bailar...)
as copas que vendín foron inmensa-
mente menores que no 2019.Polo con-
trario o consumo de cafés aumentou
substancialmente.

As medidas de precaución sanitaria
incidiron en que tiveras que contratar
máis, ou menos persoal?

Si, si que incidiron pois foi necesario
contratar mais persoal xa que ao ter
que separar as mesas cun espazo maior
entre elas pois a distancia a percorrer
ao longo do día facíase inmensa, e
manter un ritmo intenso tantas horas

coa máscara posta é moi difícil, co
que non me quedou outra que contratar
máis persoal para atender a menos
xente claro.

Os concertos foron a alma de Deilan
Vilaboa no 2019. E no 2020?

Os concertos foron a nosa alma, son a
nosa alma e seguirán sendo a nosa
alma. Así foi en Vilaboa, en Ponte
Caldelas non foi posible, polas cir-
cunstancias sanitarias, pero este ano
teño a esperanza de que si poida ser.De
feito o ano pasado fixemos de media
dous concertos á semana. E este ano a
miña ilusión e multiplicala por dous.
Temos unha cantidade de talento ao
noso carón impresionante, que non son
valorados no que me merecen. 

Que tipo de grupos musicais tes previsto
traer?

Quero ter de moitos estilos e de carac-
terísticas moi variadas para dar satis-
facción a todo tipo de gustos.

Que tal o trato coas dúas administra-
cións municipais, Vilaboa e Ponte Cal-
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A mellora do Paseo Manuel Cordo
Boullosa xa foi completada pola empresa
adxudicataria das obras. O vial ten agora
sentido de baixada dende a Estrada de
Laxoso ó Paseo do Río e conta con dous
reductores de velocidade.

Na zona de aparcamento determinouse
unha zona de servizos e outra de carga e
descarga e, ademais, reservouse unha
praza de aparcamento para persoas con
mobilidade reducida, situada frente á

Farmacia.
O Concello de Ponte Caldelas continúa

traballando “para mellorar Ponte Caldelas
para todos os veciños”, explica o alcalde
de Ponte Caldelas, Andrés Díaz.

A mellora do Paseo Manuel Cordo
Boullosa foi executada pola empresa
Construcciones Fechi SL. e tivo un custo
de 14.648,99 euros, ive non incluído. A
obra contemplou a pavimentación e com-
pactación con aglomerado de 5 cm; a re-
colocación de todas as tapas de rexistro.

Completada a mellora do Paseo Manuel
Cordo Boullosa

PONTE CALDELAS

O alcalde de Ponte Caldelas, Andrés
Díaz, e o delegado territorial da Xunta
de Galicia en Pontevedra, Luis López,
visitaron o inicio dos traballos de lim-
peza das franxas de protección de in-
cendios no lugar de Barbudo que se
están acometendo pola empresa Seaga.
Díaz e López coincidiron na impor-
tancia de manter perfectamente limpas

as áreas de protección dos núcleos
para protexer á poboación fronte ó
lume.

Os lugares de Anceu, A Esfarrapada
e Barbudo foron seleccionados pola
Xunta de Galicia como aldeas de alto
risco de incendios e as parcelas que se
atopan nestas franxas puideron acollerse
a un vantaxoso convenio para a súa
limpeza durante dous anos. 

Iniciase a limpeza das franxas de protección 

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

delas?
Ben antes que nada quero dicir que
para min foi unha mágoa a dimisión
de Quico, o anterior alcalde de Vilaboa
pois quixera destacar a súa enorme
calidade humana. Eu estou contenta
con ambas administracións. Se cadra
foi un pouco diferente porque en Vi-
laboa xa me coñecían e saben que son
unha muller moi responsable e en
Ponte Caldelas digamos que fixo falta
un proceso de coñecemento mutuo,
pero ben .En liñas xerais moi ben
coas dúas administracións.

Antes falabas de que estabas moi sa-
tisfeita con todo o contexto que per-
mitiu o funcionamento de Deilán. Fá-
lanos dos perfís do equipo que te
acompaña?

Ben. Eu conto con que este ano sexa-
mos entre sei e sete persoas o equipo
de traballo de ambos locais. O perfil
das miñas compañeiras e compañeiros
é diferente, por unha banda acompá-
ñanme contrastados profesionais da
hostalaría e pola outra xente moi nova
que comeza a súa relación co mundo
laboral.

Quen son os rapaces novos?

Un mozo, Rubén, e unha moza, María.
Dúas persoas encantadoras coas que
foi un pracer para min compartir es-
pazo. Ambos teñen a habilidade de
inxectarche a frescura da mocidade e
en verdade merecen todo o bo que
lles poida pasar nas súas vidas.

E os que xa son un pouquiño máis ve-
teráns?

Dúas mulleres Tamara e Sonia, e un
home Marcos. Os tres, son profesionais
sobresaíntes e matrícula de honra como
seres humanos.

Acabamos Helena; recordo que o ano
pasado dixérasme que estabas namo-
rada dos dous espazos nos que traba-
llas, tanto o de Vilaboa como o de
Ponte Caldelas. Manter o amor ao
longo do tempo non é fácil. Ti segues
namorada de ambos espazos?

Eu si. Ambos representan a beleza tan
inmensa da nosa Galicia en grao su-
perlativo. Son a inmensidade mar, a
tenrura da praia, a frescura do bosque,
a dozura río. E a luz e a cor en todos
os momentos. Son o acubillo perfecto
para vivir a maxia do acougo e a feli-
cidade que supón a compañía das per-
soas que queremos e que nos queren. 
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Opasado 1 de febreiro o Tatmadaw,
nome oficial das Forzas Armadas de

Myanmar, protagoniza un golpe de Estado,
e deste xeito o país máis pobre do sudeste
asiático retrocede unha década retomando
o camiño iniciado en 1962, cando tras ou-
tro golpe de Estado, o exército asumiu o
control do país, que dirixiu durante os se-
guintes 50 anos.

Mais malia os cortes de internet e a
represión das protestas milleiros de per-
soas enchen cada día as rúas das principais
cidades de Myanmar, no que son as ter-
ceiras grandes mobilizacións contra os
militares desde a independencia de Myan-
mar do imperio británico en 1948, tras as
de 1988 e 2007, que remataron en baños
de sangue.

En 2008 os militares comezan a dar
pasos cara un novo sistema político, ela-
boran unha nova Constitución e en 2011
comeza un lento proceso cara “unha de-
mocracia disciplinada” no que compartirán
o poder con representantes civís, até 2015
cun partido creado polo exército en 2010,
o PUSD.

En 2015 a Liga Nacional para a De-

mocracia (LND) de Suu Kyi obtén un claro
triunfo nas eleccións lexislativas, o que
lle permite formar goberno. Mais o goberno
civil ten unha limitada marxe de manobra,
pois a Constitución resérvalle ao Tatmadaw
un amplo poder político, unha autonomía
case total e un importante peso na eco-
nomía co control de industrias clave do
país, o que lle asegura un gran fluxo de
recursos.

A victoria da LND trae grandes espe-
ranzas para continuar coas reformas, aca-
dar a modernización do país e a solución
dos numerosos conflitos étnicos, nun país
no que existen 135 etnias e decenas de
guerrillas que loitan pola autonomía, o
federalismo ou a independencia.

Mais en 2017 ten lugar unha “opera-
ción de limpeza” contra os rohingya que
causa máis de 10.000 mortos e 750.000
desprazados que foxen cara o maior campo
de refuxiados do mundo, Cox´s Bazar en
Bangladesh, onde viven 1.000.000 de per-
soas. Mentres as Nacións Unidas acusan
a Myanmar de “intención xenocida” e
“exemplo de manual de limpeza étnica”,
a reputación internacional de Suu Kyi,

Premio Nobel da Paz en 1991, vese forte-
mente danada pola súa resposta á crise, e
na Corte Internacional de Xustiza defende
o papel do seu antigo inimigo, o Tatmadaw. 

Nas eleccións lexislativas do 8 de no-
vembro a LND mellora aínda os resultados
de 2015, acadando o 83% dos represen-
tantes. Tras ser rexeitadas as queixas de
fraude masiva pola Comisión Electoral, o
exército consuma o golpe de estado o
mesmo día no que se ía celebrar a sesión
constitutiva do novo Parlamento e declara
o estado de emerxencia durante un ano,
interrompendo así o proceso iniciado en
2011. En 2019 a LND propuxo unha reforma
da Constitución, ameaza directa ao poder
do Tatmadaw, que pode explicar as ver-
dadeiras motivacións do golpe. E por outra
banda, o xeneral Min Aung Hlaing, co-
mandante en xefe das Forzas Armadas,
que debía pasar a retiro este ano, ten in-
tereses en xogo: a súa ambición presi-
dencial, o medo a enfrontar xuízos polos
crimes cometidos contra os rohingya e
outras minorías étnicas, e garantir a súa
riqueza mantendo o control do exército
sobre amplos sectores da economía. 

O golpe supón un duro revés para as
aspiracións democráticas do país e unha
gran preocupación para as minorías ét-
nicas, que temen un agravamento dos
conflitos, causantes da morte de centos
de milleiros de persoas nos últimos 73
anos, e desde logo unha paralización dos
procesos de paz. 

O Tatmadaw está a recibir presións
da comunidade internacional para que
recoñeza os resultados das eleccións, de-
volte o poder e libere os 2000 detidos,
entre quen se atopa Suu Kyi, quen xa
pasou 15 anos baixo arresto domiciliario.
Rusia e China, con intereses estratéxicos
e importantes proxectos no país, veñen
amosando unha postura máis morna ante
os “asuntos internos” do país asiático.

No país o movemento de desobediencia
civil non cede malia que o exército está a
reprimir con dureza as protestas, con xa
máis de 70 persoas mortas. Mais aínda
que os seus negocios poden verse danados
polas posíbeis sancións, o Tatmadaw ten
poucas razóns para devoltar o poder a un
goberno civil que sen dúbida desexa limitar
os seus poderes.

Myanmar retrocede unha décadaXURXO AGRA 
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No mes de xaneiro, no marco
dun encontro mantido polo de-
putado nacionalista con membros
das A.VV. De Chapela, Trasmañó
e Chapela, adquiríu o compro-
miso de prantexar unha iniciativa
no Congreso para coñecer a si-
tuación do Proxecto. “Decantá-
monos por presentar diversas
preguntas ante A Mesa do Con-
greso, no que queremos saber
se no Proxecto de Reposición,
se van a incluír actuacións que
colectivos, e tamén o BNG, pre-
sentou”. No corpo do texto faise
referenza á ponte sobre a Au-
toestrada de acceso a Trasmañó,
que ademáis da obra de amplia-
ción recollida, “prantexouse a
instalación dunha pantalla de
seguridade”. Outra das alegacións
prantexa a mellora dos camiños

das Laxes en Río Frío, deterio-
rado pola maquinaria pesada
que realizou un balado de con-
tención. Co fin de mellorar o
Proxecto de Reposición con-
témplase a instalación de pan-
tallas vexetais “co fin de reducir
o impacto visual dos balados da
Autoestrada, que atravesa o nú-
cleo urbano de Chapela”. No
camiño de Mouriño, proponse
igualmente a contrucción dun
paso elevado.

Néstor Rego tamén quere
saber se a ponte peonail no Ca-
miño de Igrexa vai cumprir coa
Lei de Accesibilidade, tal como
demandou a organización na-
cionalista nas alegacións que
presentou. “Tamén propuxemos
aumentar o carril de aceleración
de acceso á Autoestrada dende
a avenida de Redondela para

mellorar a seguridade viaria”.
Un apartado das alegacións

refírese á conservación de di-
versos elementos patrimoniais,
como fontes e lavadoiros, que
para a organización nacionalista,
deben manterse, e que as obras
propoñen derrubar. O voceiro
municipal do BNG, Xoán Carlos
González, destacou a importancia
desta iniciativa no Congreso.
“Obedece a un compromiso ad-
quirido coas A.VV., de forzar a
que as obras de reposición e
compensación, mitiguen o ne-
gativo impacto da Autoestrada.
Segundo o edil, “á espera de es-
tudiar polo miúdo a adenda de-
finitiva, as informacións publi-
cadas, reafirman a nosa idea que
as obras van ser moi axustadas,
sen compensar verdadeiramente
a Chapela”.
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Iniciativa do BNG polas obras da AP-9 en
Chapela e Trasmañó

REDONDELA

O Concello debe traballar na
procura de solucións baseadas
no diálogo e no consenso e non
discriminar aos comerciantes
nin buscar enfrentamentos inú-
tiles ante un problema que afecta
tanto a veciños como a empre-
sarioS. 

A nova configuración e tras-
lado dos postos está a ocasionar
importantes barreiras de mobi-
lidade á clientela e a cidadanía
en xeral. As tradicionais feiras
ao aire libre foron un motor da
actividade comercial da vila de
Redondela, pero este atractivo
foise desvanecendo ata chegar
a ter unha incidencia negativa
sobre a actividade ordinaria do
comercio da localidade e incluso
sobe a Praza de Abastos xa desde

antes da Covid-19. Pero, adi-
cionalmente, tralo cambio de
emprazamento, a celebración da
feira está a causar unha crecente
preocupación pola notable pa-
ralización que se produce na ac-
tividade ata o punto de que
algúns establecementos optan
por non abrir os días nos que se
celebran as feiras.  A necesidade
de distanciar os postos da feira
levou a ocupación de novos es-
pazos que anulan a comunicación
e dificultan a accesibilidade na-
tural aos establecementos co-
merciais tradicionais afectando
tamén á veciñanza. Outros con-
cellos teñen apostado por fór-
mulas como a rotación de postos
ou buscar novos emprazamentos
mais amplos que permitan o
cumprimento.

A AER denuncia o trato a algúns
comerciantes tralas reclamacións
pola nova ubicación do mercadillo



ANDRÉS COUÑAGO LAXE /  Dirixente veciñal

Axubilación para algúns profesores é
un tempo libre merecido e é unha

aspiración para o descanso e a iniciación
dunha nova etapa vital; para outros é
difícil cerrar de forma definitiva a porta
a un traballo que amaron toda a vida;
posiblemente porque, cando é  vocacional,
é unha preferencia, e, por tanto, de moi
difícil retiro. Isto que digo, nalgúns casos
mesmo podo afirmalo persoalmente. Si,
hai xa bastante tempo fun alumno durante

dous anos dun colexio de Vigo, onde a
maioría do profesorado que nos impartían
as aulas eran mestras e mestres xubilados,
cunha sabedoría, paciencia e entusiasmo
que moito llelo agradecemos, polo  pouso
que deixaron en nós.

Por conseguinte, paréceme admirable
e relevante a actitude activista destes
docentes que, de forma altruísta, seguen
poñendo o seu saber, talento e expe-
riencia acumulada durante tantos anos
ao servizo da sociedade: prestando clases
de apoio ocasionais nos propios centros,
organizando e dirixindo bibliotecas,
dando clases para adultos, participando
e gobernando entidades sociais e cul-
turais, integrándose nunha ONG, im-
partindo talleres de lectura, dando con-
ferencias…

Estas persoas  ben podían ser al-
gunhas das “imprescindibles”, das que
fala o escritor alemán Bertolt Brecht.
“Hai persoas que loitan un día e son
boas. Hai outras que loitan un ano e
son mellores. Hainas que loitan moitos

anos e son moi boas. Pero hai as que
loitan toda a vida: esas son as impres-
cindibles”.

Así pois, o caso do que lles quero
falar é o dunha  persoa  que igualmente
é unha das necesarias, pola súa actitude
de compromiso social, mesmo no seu
tempo de xubilación. Trátase da profe-
sora Lourdes Castro Domínguez, natural
do concello de Arbo. Desde 1985 ten
“casa aberta con fumes” na  parroquia
redondelán de Ventosela. Chegou á vila
dos viadutos en 1969 para dar clases no
CEIP de Reboreda e faríao durante 31
anos; antes impartíraas en tres concellos
ourensáns: Carballeda de Valdeorras,
Cea  e Muíños. Terminaría xubilándose
como ensinante no IES Pedro Floriani
da  vila redondelán. Sostén que os me-
llores recordos como mestra foron os
seus comezos e, a día de hoxe, énchea
de satisfación ver tantos exalumnos que
gardan recordos entrañables da súa eta-
pa como docente

Desde xuño do 2020 é a presidenta

do Centro Cultural Miñoteira de Vento-
sela, cun propósito de proxectos que,
polas condicións sanitarias do momento,
aínda non foi posible iniciar: a posta en
marcha da biblioteca infantil/xuvenil,
roteiros de coñecemento da  parroquia
para a propia veciñanza, posta en valor
dos xacementos arqueolóxicos, cele-
bración das festas do ciclo anual, pre-
sentación de libros, conferencias, ex-
posicións, cursos varios…

Como ela mesma di: “Todo o que
hai é froito das iniciativas desinteresadas
dos que se poñen á fronte das asocia-
cións. A dinamización sempre foi desde
dentro e as asociacións son elementos
imprescindibles. Dirixir comporta preo-
cupacións e xestións complexas que
obrigan a manterse activa, física e men-
talmente”.

Os mellores desexos á nova xunta
directiva do Centro Cultural  Miñoteira
e moitos  parabéns á veciñanza de Ven-
tosela. Onde hai un profesor hai unha
escola.
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Brasería Jose

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

Proba as nosas espectaculares carnes e
gózaas nunha contorna privilexiada

LOURDES CASTRO, A VOCACIÓN QUE NUNCA SE XUBILA



SHEILA PATRICIA, UNHA NOVA ESTRELA NO FIRMAMENTO ARTÍSTICO
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entrevista de Marcos Santos

Cales son as túas orixes Sheila?
Eu son de Redondela, pero teño unha
relación moi importante con Arxentina
polo meu pai, nacido en Arxentina pero
fillo de emigrantes.

Esa conexión con Arxentina, influíche
musicalmente?

Si moito. Á hora de construír eu bebo
das dúas fontes.

Tanto a túa nai, como o teu pai, ela
poeta e el cantante, influiríante na túa
traxectoria?

Absolutamente. Ata o punto de que non
sei se sen eles podería ter sido o que
está sendo.

Eu, coma ti, son de Redondela e valoro
moitísimo o tecido cultural e artístico
da nosa vila. E ti?

Eu tamén claro. As iniciativas indepen-
dentes son imprescindibles para axudar
a construír pobo.

Creo que non se che pode preguntar
cando comezaches no mundo da música,
porque teño entendido que a música e ti
case sodes inseparables desde o teu na-
cemento?

Ha ha ha .Home eu non diría tanto, pero
si é certo que desde era unha nena moi

pequena gustábame moito cantar. E xa
daquela tiña o costume de gravarme
nunha casete.

Ti estudaches filosofía non?
Si, para min a filosofía foi unha paixón
e, cambioume a vida, penso que sen ela
non me tería dedicado á música.

Tamén tes moita relación co mundo da
danza?

En efecto así é. E o baile levoume a
aprender moito da música pois no que
se refire aos ritmos teñan aspectos co-
múns. Eu trato de ser coitada co corpo
porque me interesa moito centrarme no
que conto coa voz, pero recoñezo que a
parte expresiva do movemento me inte-
resa moito.

Que parte do proceso creativo é a que
máis che gusta?

Eu creo que a composición e a interpre-
tación a partes iguais. A composición é
liberadora, tenme axudado a salvar épocas
de escuridade persoal.

Que significa para ti o tema “el niño y
el canario”?

Ben, esa é unha das primeiras cancións
que eu comparto co meu pai e o sentimento
que me inspira é unha profunda tenrura.

Cando e por que chega “ el camino de
los sueños”?

Chega nunha etapa na que eu estaba un
tanto apartada da música.

Por que?
Se cadra porque estaba un tanto decep-
cionada porque non era capaz de atopar
espazos, seguramente por incapacidade
miña, para a música intimista. Pasei
como catro ou cinco anos sen cantar ata
que unha experiencia persoal en Ponte-

Sheila Patricia é unha moza de
Redondela que recén superadas as
tres décadas de vida asómase ao éxito
artístico no mundo da canción. Ela é
filla do cantante arxentino Héctor
Findell, e da poeta de Cesantes Xulia
María. Tanto a súa nai como o seu pai
tiveron unha substancial influencia na
construción do seu universo artístico
que se basea nunha combinación
harmónica do seu eu íntimo, dunha
extraordinaria profundidade, coa
musicalidade rítmica que se cadra
agromou da súa paixón pola danza.
Sheila estudou a carreira de filosofía,
comparte xa que logo comigo o amor
á sabedoría que implica os estudos
que ela decidiu cursar. Agardo que a
nosa próxima charla verse sobre o
empirismo, o racionalismo, a ética de
Kant as dúbidas de Descartes.....e
seguro que será tan apaixoante e
enriquecedora para min, como o foi
esta. Velaí vai o que deu de si.

“A CREACIÓN É LIBERADORA PARA MIN.
AXUDOUME A SUPERAR AS ÉPOCAS DE
MAIOR ESCURIDADE PERSOAL”
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entrevista / conto

vedra deume azos e folgos para reto-
mar.

E que fixeches?
Comecei a compoñer. Unha das pri-
meiras cancións foi esa pola que me
preguntas. Presenteime a un certame
en Santiago, así un pouco a modo de
andar por casa pois gravei con moita
dificultade. Cando me chaman e me
din que son finalista alucinei. E ese
mesmo día compuxen “ el camino de
los sueños”.Esta canción trata de apelar
a que non teñamos medo a facer as
cousas nas que creamos.

A influencia de Rafael Amor é im-
portante para ti?

Enormemente importante. El é o meu
mestre. De feito a vez que máis com-
plicado foi cantar para min foi cando
el veu a un concerto meu.

En Serio?
E tan en serio. Foi como se para cun
crego católico viñera o Papa a verlle
dar misa. É o artista que máis admiro
de todos, asemade tíñalle afecto per-
soal.

O disco enteiro de “el camino de los
sueños” gravástelo en Madrid, non?

Si, marchei nun momento que preci-
saba certa desconexión. Alí coñecín a
grandes músicos como Gabriel, Raúl
ou Franco.

Creo que no ano 2018 batiches o
récord mundial de concertos non?,
faláronme de 200 nun ano?

Ha ha ha ha. Non sei se foron tantos
pero a verdade ese ano foi impresio-
nante o número de concertos que che-
guei a dar, si.

O teu tema Mariscadoras, ten que
ver con Cesantes?

Home, e tanto que si. É unha homenaxe
ás mariscadoras de Redondela.

O día de Rosalía fixeches un tema
que a min pareceume impresionante
“ Camiño Branco”

Moitas grazas Marcos. Ese tema para
min era entender a cerna de Rosalía.
A propia letra do tema fixo que fora
moi fácil musicalo para min. Quixera
destacar a enorme colaboración de
Aitor Ramos na creación deste tema.
Este é un rapaz co que traballo cóbado
a cóbado e ten un talento extraordi-
nario.

Camiño Branco foi premeditado para
o día de Rosalía ou casual?

Ha ha ha ha. Foi premeditado non,
foi premeditadísimo.

Para abril tes previsto un novo traballo
verdade?

Si. Teño pensado quitar un sinxelo. É
algo máis experimental con sons máis
modernos pero desde a perspectiva
da música tradicional. Vai ser unha
homenaxe á muller labrega galega.

Na Pantalla Cesantes

DESATINO

Por ser o pai Santiago,
Santiago é o neno,
como está de Santo

regaláronlle un sombreiro.
O neno que ten fame

non pode comelo

un conto de X. Santiago Paramos

682 152 025 - 886 310 577



Brevemente cales son os inicios do
grupo?

-Nós xurdimos do movemento asocia-
tivo de Redondela, sobre todo do co-
lectivo ecoartístico “ArteLixo”. Logo
comenzamos a xuntarnos catro, de vez
en cando, a cantar nalgún furancho:
empezamos cunhas boas letras, unhas
músicas festeiras... e Fon foinos liando
ao resto.
Por usar a metáfora do insecto que nos
dá nome, parecemos efémeras pero
non o somos. Algunha de nós leva dé-
cadas na música galega, como Olga
(en Chouteira) ou Fon e Paqui (en
María Fumaca̧) mais todas levámos
anos na música de base. O que facemos
agora é emerxer. Un pouco.

Que imos atopar neste disco?
-Cancións quilómetro cero: feitas en
Redondela, da enseada, das nosas xentes,
costumes, na propia xeografía posta
en valor, e logo letras dos problemas
universais de macho e femia, letras
ecoloxista, de movementos sociais ur-
xentes e necesarios, letras feministas e
tamén letras festeiras de cantar e bai-
lar...

Disque as vosas letras son dignas
de ler, é certo?

-é. O letrista oficial do grupo é Fon,
que sofre incontinencia cupletista. (Ri-
sos). Mais el foi liando a outros e
outras. Para poder tomar alento entre
os temas, nos concertos. (Máis risos).
Primeiro liou a Olga, logo a Pedro, a
Berto... Por veces compoñemos todo,
letra e música, e outras musicamos
textos alleos. Mais si, dámoslle moita
importancia ao texto. E ao contexto.

Que diferenza hai entre o disco e
escoitarvos en directo?

-O disco é máis elaborado e ademais
contamos con colaboracións especiais,
que nos se poden revelar, pero que se-
guro vos van sorprender. Artistas de
renome de Redondela e do panorama
musical galego. Entón ten máis elabo-
ración có directo, pero vén coa mesma
enerxía do directo, por supostísimo.
Cando sae o disco e onde se gravou?
-O disco gravouse en Ventosela, unha
parroquia de Redondela, grazas ao tra-
balho marabilloso de produción, mestura
e paciencia do noso amigo José Manuel
Díaz. E poderedes escoitalo e, se vos

presta, mercar o disco nos puntos ha-
bituais de venda, desde mediados de
abril.
O deseño é unha preciosidade obra das
Koebra, un colectivo artístico de Quin-
tela. Outra parroquia de Redondela. E
xa van dúas. E encántanos que así
sexa. Porque a cultura tamén se fai nas
parroquias, sempre se fixo, aínda que
os gobernos municipais case non invistan
cultura nelas.

Por que temos que escoitar AS EFé-
MERAS?

-Porque transmitimos alegría e enerxía
vital. E cando ti disfrutas no escenario,
transmites á xente que te escoita doutro
xeito, e nós pasámolo moi ben. E nóta-
se.

Que significa este grupo para vós?
é un bo xeito de compartir momentos
de ensaio e directos, xuntarnos con
boa xente, e sacar o proxecto adiante.

Ides facer presentacións do CD?
-Pandemia mediante, contamos facer
catro presentacións, todas con reserva
previa. Arrincamos o sábado 24 de
abril na “Arca da Noe” (Vilar de Santos,
Ourense), a 25 de abril imos ao Courel

(“Patrio da Tola", Vieiros); o sábado 1
de maio estaremos no “Centro Cultural
As Pedriñas” en Mos e o domingo 2
de maio remataremos no “Albergue
Jamarte” (Pontecaldelas). Todos serán
en horario de mañá, sesión vermú, a
partir das 13h. E en formato familiar.
E algún mesmo con posibilidade de
reservar o xantar, se se quere. As actuais
circunstancias obrigan a reducir a ca-
pacidade así que, se estades interesados,
bulide a reservar entrando en contacto
directo con eses lugares.

E en Redondela? Non contades facer
presentación en Redondela?

-Sen dúbida faremos. Mais non polo
momento. Temos datas reservadas para
o verán na Coruña, Lugo, Portugal,
León e mesmo algúns contactos inter-
nacionais... Esperemos que poidan saír
e poidamos vernos nos torreiros. Aínda
que non descartamos reeditar a xira
“Okupando os palcos” e “Furanchos
ao vivo” que fixemos o verán pasado.
A ver se damos feito todo.

Pois moitas grazas. Aí nos veremos.
Nos palcos e furanchos. Moita sorte
con este proxecto!
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entrevista

ENTREVISTAMOS ÁS
EFÉMERAS, O GRUPO DE
MODA DE REDONDELA E
COMARCA
Fon Conde (compositor, pandeiro e voz), Olga Nogueira (compositora,
acordeonista e voz), Berto Covelo (compositor, bombo e voz), Claudia
Sánchez (saxo, pandeireta e voz) Paqui Crespo (pandeireta e voz) e
Irene Campelos (cunchas e voz) forman “AS EFéMERAS”, un grupo que
ten a raiz no movemento asociacionista redondelán, un grupo coa forza
da poesía e a música, que hai un ano nos presentaban aquí o seu
primeiro tema “NAMORARE”, e como A Peneira ten olfato para a cultura
galega, hoxe volven para presentarnos xa o seu primeiro disco. Fan,
segundo elas, Punk-Rock furancheiro, mesturando a música actual coa
tradicional galega. Persoalmente penso que vai ser un dos discos do ano
no panorama musical galego.
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COPLAS REAISXOÁN ALONSO
Corresponsal en Euskadi de A Nova Peneira

Anden con ollo señores,
amigas e coñecidos,
antes de abrir a boca

poñan os cinco sentidos.

Antes de abrir a boca
pensen o que van decir,

antes de afiar o lápiz
e poñerse a escribir.

Pois non son tempos doados
para rimas e poemas,

anda con ollo Xoanciño
non te metas en problemas.

Anda con ollo Xoanciño 
mete a navalla no peto,

non fagas moito barullo,
fala baixo e estate quieto.

Se queres eu falo baixo
pero presta atención

que vou a contar un conto
que non é ciencia ficción.

Este conto é a historia
dunha família real,

dun home que tivo todo
ó alcance dunha man.

Este home foi adestrado,
elixido pra reinar,

din que era o mais guapo
da academia militar.

Cando lle chegou o tempo
cunha muller foi casar.

xa estaba o plan preparado
para poderen reinar.

O demo tal cousa quixo
que un bo circo montou,

deixando todo atado
pero a ninguén preguntou.

Lavaron todos os traxes,
compraron camisas novas,

agocharon os raposos
ai! No fondo dunha cova.

E co medo por bandeira
comezaron a reinar,

o que se mova do sitio
na foto non sairá.

Chea de esperanza a xente
ollaba para os monarcas
botando loreiro fresco
aló por onde pisaban.

Tiveron os reis tres fillos;
un cativo e dúas mozas,

eu non che son mal pensado
pero contan outras cousas.

Pois o rei ten unha teima,
pois o rei ten moita sona

de perder sempre a cabeza
cando cheira unha cona.

Pero as cousas de parella
a min pouco me importan,

ben distinto é roubare
cando os demais se afogan.

Foron pasando os anos
entre viaxes e comidas

recorrendo o mundo enteiro
pousando para as revistas.
En barcos tomando o sol
toda a família apiñada

en Perú, China ou Xapón
papando e de carrallada.

Din que no país dos cegos
o breco sempre é o rei,
deus supremo intocábel
sempre por riba da lei.

Tanto ten o que fixera
xamais houbo unha resposta,

tan só silencio e fume
a este home non se lle toca.

E todos os que ousaran
manchar o nome do rei

caeríalles enriba 
todo o peso da lei.

Din que no país dos cegos
é mellor estar calado,
se non queres rematar
coma o gando sinalado.

Foron pasando os anos
e a familia medraba

como medra a mala herba
se a leira non se traballa.

Foron subindo no carro
xenros, netos e amantes,

todos a vivir do conto,
¡Vaia panda de moinantes!

Un metido na cadea,
outras con mala memoria,

outro fugado da lei
enoxado ca súa nora.

Aló vai o rei fugado
co peto cheo de cartos,
de coroas e princisas

estámosche todos fartos.

Aló vai o rei vestido
con camisa e bañador,

a min contoume un amigo
que o viu en Benidor.

Aló vai o rei espido,
aí ven o rei en coiros
só lle falta o cabalo

e máis a sota de ouros.

Este conto que vos conto
non é mentira nin certo,
coidadiño co que rosman

durman con un ollo aberto.
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esa canción de silvio
MONTSE FAJARDO / Xornalista “MILANA BONITA”
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Omovemento feminista e o move-
mento memorialístico galegos vol-

veron amosar neste marzo a súa ca-
pacidade para repoñerse das adversi-
dades, e debería encherse o ceo de fo-
guetes para indicar que xa van alá un
cento de veces. Perseguen fins tan in-
discutíbeis en democracia como a con-
secución da igualdade real entre homes
e mulleres e o recoñecemento das per-
soas que foron asasinadas, vexadas
ou extorsionadas dalgún modo pola
súa loita contra o franquismo e polo
tanto, en prol desa democracia. Porén,
á hora da verdade, cando máis apoio
necesitan na loita, teñen que facer un
esforzo titánico para conseguir que
non lles poñan a proa. 

O movemento memorialístico ga-
lego está a facer historia en Meirás.
Capitaneado por Carlos Babío e Manuel
Pérez Lorenzo conseguiu mudar en
quince días o que semellaba unha pos-
tura inamovíbel do Estado e da Xunta.
Ambos gobernos anunciaran que non
ían recorrer a sentenza da Audiencia
Provincial da Coruña, o que supuña
aceptar que se destinasen cartos pú-
blicos a indemnizar á familia Franco
polos anos que ocupou ilexitimamente
o Pazo. E peor aínda. Supuña asimilar
un relato branqueador do franquismo,
que recollía a boa fe da descendencia
e ata do ditador na ocupación, e mesmo
avalaba que fora un agasallo feito a
título persoal ao “caudillo” por ser
este un enviado de Deus na Terra. No
ano 2021. 

O traballo titánico na escasa quin-
cena que había de marxe logrou darlle
a volta a unha postura inasumíbel en
democracia, e non era a primeira vez.
Décadas de investigacións, divulgacións
e mobilizacións, iniciadas por media
ducia de militantes da Coruña xa po-
sibilitaran, nunha batalla que durante
moito tempo se pensou quixotesca,
demostrar que non era xuridicamente
imposíbel devolver a propiedade de
Meirás ao pobo galego. E logrouse.
Mais as institucións non aprenderon
nada, e axiña, ante o primeiro con-
tratempo que en forma de sentenza
complicou a batalla, amagaron con
tirar a toalla coa vella escusa das im-
posibilidades técnicas. Babío e Pérez
Lorenzo, en representación do move-
mento memorialístico e con boa parte
da sociedade galega empurrando con
folgos, foron quen de facer, de novo,
o esforzo titánico de recoller sinaturas,
reunirse con partidos políticos, divulgar
o que supuña a sentenza para a de-
mocracia, e mesmo avalar a existencia
de criterios xurídicos para lograr que
os gobernos deran o paso que debería
ser obvio: recorrer o fallo. E fixérono,
por certo, sen recibir nin un só céntimo
en todos estes anos de investigación e
mesmo de asesoramento ao Estado.  

Máis alá do que diga o Supremo, o
seu esforzo supón xa unha vitoria sen
paliativos ao garantir que ambos go-
bernos adoptan a única postura posíbel
en democracia. Pero, e se chega un
día en que se cansen da loita? Canto

esforzo máis podemos esixirlles a eles
ou ao movemento memorialístico?
Canto ao movemento feminista antes
de entender que non son asumíbeis as
cifras de discriminación das mulleres
en materia laboral, salarial ou de re-
parto de tarefas –e postos directivos-
, e se realicen políticas públicas serias
para poñerlles remedio?

Hai anos que loito en pro da me-
moria e o feminismo. E así seguirá
sendo. Yo me muero como viví, que
dicía Silvio naquela canción impres-
cindíbel. Mais, antes de que chegue o
día, gustaríame sentir que ambas cau-
sas (e tantas outras: a sanidade e o
ensino público, a xustiza social, o eco-
loxismo...) son defendidas con folgos
desde as institucións que deberían re-
presentarme. Gustaríame vivir un 8M
sequera, no que non se usase a pan-
demia, os dereitos indiscutíbeis do
movemento trans, as diferenzas ideo-
lóxicas, ou outra escusa calquera para
atacar ao feminismo, que desta volta,
coma sempre, deu unha lección de ci-
vismo co que si me sinto representada. 

Gustaríame, en fin, sentir que un
día as administracións públicas, todas,
teñen tanta dignidade como a xente
que loita por legar un mundo máis
digno. E que a ninguén lle fixese falta
pelexar con tantos folgos en cada ba-
talla, que é a súa pero que tamén é á
miña, á vosa e debería ser a de todas e
cada unhas desas institucións que de-
masiadas veces sentimos absoluta-
mente alleas.   

REDONDELA

O Grupo Nova Pescanova convocou
o primeiro concurso de relato infantil en
galego. “ Grumetes polo futuro do mar”.
É unha iniciativa que persegue dous ob-
xectivos:

favorecer a concienciación sostible
respecto á importancia de coidar os nosos
océanos, mares e recursos mariños, así
como promover o uso da lingua galega
entre as xeracións máis novas. Con este
concurso, a compañía convida a escolares
con idades comprendidas entre os 8 e os
12 anos residentes en Galicia a compartir
as súas reflexións a través dun relato
dunha páxina de extensión, aproxima-
damente. Os participantes poderán enviar
as súas creacións ao correo electrónico
comunicacion@nuevapescanova.com ata
o 25 de abril de 2021. Un xurado, com-
posto por membros das direccións cor-
porativas de Comunicación e Relacións
Institucionais e de Responsabilidade So-
cial Corporativa do Grupo Nova Pesca-
nova, a Secretaría Xeral de Política Lin-
güística da Xunta de Galicia e o Foro
Enrique Peinador, valorará os textos re-
cibidos en función da creatividade e ori-
xinalidade dos mesmos, así como do uso
adecuado da lingua galega. Entre todos
os relatos elixirase a un gañador e a
dous finalistas, que a compañía dará a
coñecer coincidindo coa celebración do
Día das Letras Galegas, como homenaxe
á creación literaria nesta lingua.

Nova Pescanova lanza
o seu primeiro
concurso infantil de
relatos en galego 



Se subimos ao Monte Seixo, en Cerdedo,
veremos centos de muíños de vento

que se estenden polos cumios dos montes
galegos de norte a sur e de leste a oeste.

Desde un avión pódese apreciar mellor
a magnitude da desfeita medioambiental
que sofre o noso país. O que vemos desde
o ar son enormes plantacións de eucaliptos
e centos e centos de enormes muíños de
vento. Galiza padece hoxe dúas pandemias
medioambientais, a dos eucaliptos e a
dos parques eólicos.

Os nosos montes están inzados de
muíños de vento estragando a paisaxe e
afectando á flora e á fauna. Estes aparellos
instálanse en zonas de gran valor ecolóxico
e paisaxístico, sen importar o impacto, e
contan sempre co visto bo e a colaboración
do goberno autonómico.

Desde a Xunta, o PP está promovendo
a instalación de novos parques nos poucos
cumios que están libres deles. Incluso
zonas tan sensíbeis como Trevinca e o
Courel poden verse afectados por esta
pandemia.

Os eólicos: enerxía limpa?
Pode parecer que a eólica é unha ener-

xía limpa, verde, sen contaminación. Mais
a realidade é que o modelo de implantación
en Galiza está sendo desastroso para o
medio natural pola afectación á flora e á
fauna, impide o aproveitamento forestal
do monte e provoca un enorme impacto
visual.

A maiores destes impactos, o proceso
de construción supón un gran movemento
de terras, desmontes e apertura de pistas
para os camións de grande tonelaxe, a
edificación de subestacións, liñas de eva-
cuación, etc.

Podemos afirmar que este modelo eó-
lico estraga os nosos montes.

A quen benefician?
5 grupos empresariais controlan o

55% da produción eólica con 2.700 me-
gavátios e 82 parques eólicos. Iberdrola,
Accina, Naturgy, Endesa e EDP, as mesmas
empresas que saquean os nosos petos cos
recibos da electricidade co visto e prace
dos gobernos, sexan dunha cor ou de
outra. Entón de que se trata? De producir
enerxía barata para beneficiármonos os
galegos e galegas? Non. As grandes em-
presas promotoras, fundamentalmente
de capital estranxeiro, non buscan o noso
beneficio, nin mellorar a nosa calidade de
vida, só queren incrementar a súa conta
de resultados a costa no noso monte e o
noso vento.

Só buscan beneficios rápidos para as
empresas. Unha vez feito o investimento
inicial para as obras de instalación dos
muíños de vento os custes son moi pe-
quenos, o mantemento faise cuns postos
de traballo mínimos e o control do fun-
cionamento dos parques é desde Madrid.

Ocupan o chan e o monte e, na maioría
dos casos, os propietarios reciben unha
contraprestación risíbel. Non producen
riqueza onde se instalan e tampouco, por
moita propaganda que vaian dicindo, crian
emprego.

Igual que acontece en calquera país
africano cos seus enormes latifundios de
cacao ou café adicados á exportación, e
propiedade de grandes empresas “occi-
dentais”, os parques eólicos encaixan per-
fectamente nun modelo colonial onde
grandes empresas de capital foráneo levan
os beneficios. Producen electricidade co

noso vento e expórtana fóra igual que os
beneficios económicos. Os cartos vanse
co vento.

Galiza sofre un modelo colonial. Pro-
duce enerxía barata, fundamentalmente
para Madrid a única zona do estado que
non xera ningún KW, exporta man de
obra e produce materias primas baratas.
Do mesmo xeito o deseño das nosas in-
fraestruturas de comunicación está feito
mirando para o centro do “reino”, non
para articular Galiza.

Quen da cobertura política?
Para que estas empresas poidan actuar

deste xeito teñen que ter un marco lexis-
lativo que lles permita facelo.

Desde a época de Fraga, o PP lexislou
para favorecer a implantación da enerxía
eólica en Galiza e facilitou a especulación
mediante a compra e venda de parques
eólicos.

Permitiron e permiten a fragmentación
dos parques para facilitar a súa tramitación,
evitando deste xeito unha avaliación com-
pleta dos proxectos sobre o medio, nun
exercicio masivo de fraude de lei

Desde o principio, e sen vergoña,
houbo un intercambio de papeis entre
políticos e consellos de administración.
As portas xiratorias non pararon entre as
eléctricas e os dous “grandes” partidos
españois. Conselleiros e conselleiras, mi-
nistros e ministras, presidentes, atoparon
un posto cómodo e ben remunerado nas
empresas eléctricas.

Hoxe o PP da un paso máis coa Lei de
Reactivación Económica, deixando en mas
desas mesmas empresas facer e desfacer
no monte galego, que permite recortar
prazos e garantías na tramitación dos

proxectos. Estamos ante unha lei da selva
que pon Galiza ao servizo da explotación
salvaxe dos seus recursos.

A nosa península, O Morrazo, non está
libre desta peste.

No entanto, no Morrazo non somos
alleos a esta situación e tamén estamos
ameazados cun proxecto de parque eólico
en Pedras Negras, promovido pola empresa
Enel Green (propietaria de Endesa e de
capital público italiano).

Este proxecto, paralizada a súa tra-
mitación polo momento, sitúase entre os
concellos de Marín e Moaña, á beira da
Mámoa de Gagán. Consistiría na colocación
de 14 muíños dunha altura de 175 metros,
máis altos que a ponte de Rande.

O impacto visual sería enorme tendo
en conta o tamaño, sendo visíbeis desde
as Rías de Vigo e Pontevedra, as serras do
Barbanza e o Salnés ou desde as Illas At-
lánticas.

Esta zona é dunha grande importancia
ecolóxica por ser o nacemento de varios
ríos e estar cabo da Enseada de San Simón,
espazo incluído na Rede Natura 2000 e
hábitat de grande número de aves.

Pedras Negras forma parte do espazo
natural dos Montes do Morrazo, unha
zona de protección de espazos naturais
dentro das Normas Subsidiarias Provinciais
de Planeamento.

E non podemos esquecer que os terreos
afectados polo parque eólico de Pedras
Negras son propiedade de varias comu-
nidades de montes que levan adiante ex-
plotacións gandeiras e forestais que xeran
riqueza e manteñen limpo o monte.

De nós depende que non se leve adiante
esta desfeita.

Pandemia eólica, no Morrazo tamén
[X] Marzo 2021
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O BNG de Marín trasladou
ao Pleno Municipal, celebrado
este pasado xoves 25, unha mo-
ción solicitando a adhesión do
Concello de Marín ao proxecto
que Augas de Galicia está pre-
parando para apoiar os sistemas
de autoxestión de auga na Galiza.
Esta proposta saiu aprobada na
sesión plenaria ao contar cos
votos favorábeis do BNG e do
PP e a abstención do PSOE.

Este plan, que depende da
Consellaría de Infraestruturas e
Mobilidade, pretende apoiar e
reforzar as traídas veciñais ou
comunitarias e pozos privados
co obxectivo de garantir o sub-
ministro de auga a todos os nú-
cleos rurais aos que economi-
camente resulta custoso facer
chegar o servizo municipal de
augas. 

A Portavoz Municipal do
BNG, Lucía Santos, lembrou
que “en varias parroquias de
Marín, concretamente en Ardán,
Santomé e San Xulián, existen
núcleos de poboación que levan
anos soportando unha situación
realmente grave, como é a falta
de auga nas súas vivendas. Estes
núcleos non dispoñen de servizo

de abastecemento de auga mu-
nicipal, polo que se sirven de
pozos artesáns e pequenas traídas
veciñais para dispoñer de servizo
de auga e tendo que sufrir escasez
en épocas de sequía. E cando as
traídas veciñais precisan de me-
lloras ou arranxos, é a veciñanza
quen ten que asumir os gastos,
o que pode supoñer un custe
importante para os propietarios.”

Mais, como indica Lucía
Santos, “resulta chamativo que
nestas parroquias teñan proble-
mas de falta de auga cando con-
tan con abundantes minas de
agua nos seus montes.” Preci-
samente, no monte Gagán, en
Santomé, hai importantes minas
de auga pertencentes á ENM
para o abastecemento das súas
instalacións. Na actualidade, al-
gunhas destas minas atópanse
en estado de abandono e a ENM
tira centos de litros de auga po-
tábel ao mar porque non consu-
me tal cantidade, auga que po-
dería ser utilizada para dotar de
servizo á veciñanza de Santomé.
Lucía Santos lembra que “este
proxecto-piloto xa foi levado a
cabo nos concellos de Tomiño
e Abegondo, con excelente re-
sultado.” 

Moción para a adhesión do
plan de Augas de Galicia

CANGAS

O Concello de Cangas puxo
en marcha una aplicación móbil
gratuíta dispoñible tanto para
iOS como Android, que facilita
o acceso da veciñanza e turistas
á información relevante do con-
cello, como actividades, e ao
mesmo tempo permite comu-
nicar calquera incidencia que
observen.

A súa finalidade é dar res-
posta á demanda de crear un
produto que favoreza “a trans-
parencia e accesibilidade directa
ás veciñas e veciños, ao tempo
que nos permite dar a coñecer
o concello en tódolos seus pun-
tos e axiliza a detección de in-

cidencias que temos que solu-
cionar”, tal e como detalla Vic-
toria Portas, alcaldesa deste
Concello. 

A irmá pequena do sitio
web do Concello mantén a
mesma estrutura e rutas para
acceder a tódolos trámites e
servizos dispoñibles en Cangas
nesta plataforma virtual como
son a información sobre turis-
mo, cultura, axenda, noticias,
incidencias e as distintas áreas
representativas de cada conce-
llería. Tamén continúa man-
tendo o acceso ao formulario
no que, mediante xeolocaliza-
ción e fotografías, permite a
calquera veciño/a enviar unha

notificación sobre incidentes,
danos ou suxestións.

“A idea de crear esta apli-
cación xorde porque cremos
que é un xeito máis práctico
para a veciñanza de acceder a
toda a información relacionada
co Concello de Cangas, ademais
de ser un recurso útil en materia
de turismo. Cangas é un con-
cello moi turístico e cremos
que é un sector importante que
hai que explotar doutro xeito.
Con esta aplicación poñemos
a disposición de calquera persoa
un mecanismo sinxelo e total-
mente optimizado para visitar
o noso municipio dun xeito
áxil ”, explica Victoria Portas.

O Concello de Cangas dá un paso máis cara
á dixitalización cunha nova aplicación móbil

CANGAS

O Concello de Cangas dá
un paso máis no seu afán de
dotar ao municipio de vivendas
de carácter social para destinalas
a familias sen recursos e anuncia
que nas últimas horas recibiu a
autorización da Consellería de
Cultura, Educación e Universi-

dade previa á desafección doutras
tres vivendas do Ceip Nazaret.

Concretamente, o baixo e
primeiro esquerda do bloque 2
e o primeiro esquerda do bloque
3, que se suman ao baixo dereita,
baixo esquerda e primeiro dereita
do bloque 3 para os que a ad-
ministración autonómica xa ou-

torgara este permiso.
Con elas xa son seis os pisos

coñecidos como "dos mestres"
que, a falta da desafección de-
finitiva, pasarían a ser propiedade
municipal. A intención do go-
berno local desde 2015 cando
comezou con esta tramitación
para a desafección é dobre. 

Autorizada a desafectación doutras tres
vivendas do Ceip Nazaret para uso social



Xa estamos a día 8 de Marzo do
2021, fai case un ano dende que

nos confinaron pola crise sociosani-
taria, un ano marcado pola COVID na
que tivemos que aprender a vivir cun
virus hipercontaxioso e as súas con-
secuencias, e fomos pasando por di-
ferentes fases:

1º Fase: O terror e a incerteza ao
descoñecido, có medo metido no
corpo.

2º fase : O confinamento e a
falta de liberdade

3º fase: A falta de medidas para
combater este virus.

Máis tarde chegou a tan desexada
desescalada, onde nos foron dando
pingas de liberdade aos poucos, dan-
do pasiños para diante e voltando a
retroceder, sen acordos conxuntos,
sen medidas preventivas nin efec-
tivas para paliar o virus e a crise…..
pero pasado un breve período de
tempo anuncian que xa existe unha
vacina para rematar có becho. Que

boa nova!
Tras varias reflexións e dándolle

volta aos miolos cheguei á conclu-
sión, de que estas fases as vivimos
moitas veces nas nosas vidas, exac-
tamente dende que nacemos polo
simple feito de ser mulleres. Quen
de nós non pasou medo ao voltar a
casa soa pola noite? que muller non
se tivo que defender por ter que so-
portar comentarios machistas? can-
tas veces escoitamos iso non o podes
facer é cousa de homes ou tes que
facelo porque sempre o fixeron as
mulleres? Quen non tivo que decidir
entre a súa carreira profesional e as
dificultades para a conciliación fa-
miliar?…..

E continuei falando comigo mes-
ma ata que entendín que as mulleres
non tivemos que aprender esta fase,
xa que ao longo da historia pasamos
por desescaladas, fomos quen de
conseguir dereitos, que ao pouco
tempo roubábanolos, seguimos

avanzando pero sempre co xugo no
pescozo e dándonos permiso os ho-
mes (esa supremacía tan superior....).
A miña pregunta é, para cando unha
vacina contra o virus do patriarcado?
Para que ningunha muller teña
medo, nin se sinta insegura, nin
decidan por ela, nin lle rouben de-
reitos nin soños, nin lle pechen por-
tas….

Gustaríame abrir os ollos e pensar
que todo foi un pesadelo, que a so-
ciedade volvera a nacer e que as
mulleres foramos sempre ceibas,
donas das nosas vidas e dos nosos
destinos e que machismo nunca
existira, porque isto aféctanos a to-
das as mulleres sen importar a idade,
a clase social, a xeografía, nin a
época, isto é unha cuestión de xé-
nero, polo que, loitemos todas xun-
tas! para frear o virus do machismo,
contaxioso, perigoso, mortal e sen
vacina á vista.

Mulleres do mundo vai por nós!

Vacina para o virus do patriarcado
JESSICA SOUTO LOIRA  / Membra da comisión da muller do Bng de Marín opinión / o morrazo
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BUEU

Félix Juncal, alcalde de Bueu, acompañou ao
Delegado Territorial da Xunta en Pontevedra, Luís
López, na visita que este realizou á Confraría de
Pescadores de Bueu, onde foron recibidos polo
patrón maior, José Manuel Rosas. Así, as persoas
asistentes realizaron un percorrido para coñecer as
instalacións da lonxa, así como os principais procesos
de tratamento da pesca mariñeira e as súas artes. 

Na visita, na que tamén estiveron presentes o
concelleiro de urbanismo, a voceira do PP municipal
e a Xefa Territorial de Mar, salientouse o enorme
potencial da lonxa bueuesa, que nos últimos anos
levou a cabo actuacións de mellora e informatización,
converténdose nunha “lonxa punteira, por ser capaz
de adaptarse aos novos tempos e cumprir con certas
normativas europeas”, destacou Rosas. Así mesmo,
unha gran parte da conversa centrouse no polbo,
considerado o produto estrela da vila morracense,
que conta cun importante número de embarcacións
dedicadas á súa captura e que no pasado ano tiveron
unha campaña nefasta, debido á escaseza do produto. 

O alcalde de Bueu e o
delegado territorial da Xunta
visitaron a confraría bueuesa

O TEU
XORNAL

EN GALEGO



Eu fíxenlle a derradeira entrevista da
vida do alcalde Pazos o 9 de xaneiro
deste ano, e a verdade, Victoria, non
esperaba facerlle outra a unha nova
alcaldesa tan pronto. Gustaríame que
as túas primeiras palabras fosen para
Pazos?

A inesperada morte de Xose Manuel
Pazos, case de súpeto, foi un golpe
brutal para todas e todos. Se penso
nel, nas moitas horas que pasei con el,
creo que o primeiro que me ven á
mente por ser un dos seus riscos máis
salientables era o sentido do humor.
Esta característica de Pazos era incrible
para relaxar as situacións tensas. Incluso
nas situacións enormemente tensas el
sempre tiña o comentario adecuado
para facer sentir cómoda á xente e eli-
minar as tensións.

Con que ánimos encaras a grande res-
ponsabilidade que tiveches que asu-
mir?

Estou moi ilusionada pero son plena-
mente consciente da dificultade e da

enorme responsabilidade. Son a segunda
muller alcaldesa de Cangas, despois
de Clara Millán. E a miña condición
de feminista convencida fixo que este
feito pesara para que tomase a decisión
de posicionarme. Estou preocupada
claro, Cangas é un Concello grande, e
ten moitas frontes nos que pelexar,
pero coa firme intención de dar o
mellor de min mesma en prol do ben
común da totalidade da veciñanza.

Cal é a túa profesión?
Eu son relacións laborais, e especiali-
ceime en seguridade social emigración
e inmigración. Traballei en distintos
sitios relacionados coa miña profesión,
e en definitiva sempre tiven moita re-
lación co asociacionismo e as relacións
laborais.

Cando asumiches a alcaldía pediches
perdón polo “espectáculo” tan lamen-
table que a atomizada esquerda can-
guesa protagonizou antes da túa elec-
ción como alcaldesa. Esa situación de
guerra fratricida rematou?, ou hai

posibilidades de que se volva a desen-
cadear?

Eu creo que nas conversas posteriores
á morte de Pazos, que tiñan por obxecto
que unha nova persoa asumise a alcal-
día, en ocasións o persoal substituíu
ao político, houbo dano moral e
lidar con iso é moi compli-
cado. Unha vez que se
chegou ao acordo, eu
teño claro que son a
alcaldesa de toda a
veciñanza, que
non vou ter en
conta ningún tipo
de conflito do
pasado e só que-
ro mirar para
adiante co único
obxectivo de pro-
curar o ben común.

A esquerda política,
por desgraza, sempre
tendeu ao cainismo e á ato-
mización, pero en Cangas, non

sei porqué, esa tendencia é superlativa.
Pazos díxome moitas veces que non
quería deixar a alcaldía sen que ACE
e AVANTE solucionaran as súas dife-
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En Vilaboa

Despois da entrevista que lle fixen a Xose Manue Pazos, o pasado 9 de xaneiro, en ningún caso pensei que tería que volver tan cedo a Cangas a entrevistar a unha nova alcaldesa.
Por desgraza Pazos deixounos, e a alcaldía canguesa ocúpaa agora Victoria Portas. Ela é a 2º muller na historia do seu pobo que ten a honra de ser alcaldesa. Victoria é unha
muller con ampla experiencia no mundo das relacións laborais, traballou na CIG, e cunha elevada sensibilidade social cara aos colectivos máis vulnerables. Afronta a súa
responsabilidade con moita ilusión e folgos, malia que sendo plenamente consciente da tarefa titánica que ten por diante. Ela é de talante conciliador e maniféstase esperanzada
en poder traballar en harmonía con todos os grupos da corporación canguesa, en especial cos que comparten co seu grupo político, ACE, a sensibilidade de esquerdas.

“EU SON DE ESQUERDAS E NACIONALISTA GALEGA, 
E AO BNG E A AVANTE NON OS SINTO COMO DIFERENTES.
TODO O CONTRARIO, SÍNTOOS COMO PARTE DE NÓS”

VICTORIA PORTAS, ALCALDESA DE CANGAS
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renzas. Ti que posición tes ao respec-
to?

Eu creo que o deixei claro o día do
meu discurso e reafírmoo agora na
resposta á túa pregunta: A discusión
política é boa, sa e necesaria, pero
estes debates deben de cinguirse ao
político, nunca transcender ao plano
do moral .Os debates deberan darse
nos órganos políticos correspondentes
e morrer alí. Se o debate político ten
como resultado unha guerra fratricida
só beneficiamos á dereita, porque en
realidade toda a esquerda de Cangas
temos moitas máis coincidencias ca
diferenzas. Eu teño un carácter conci-
liador que procura o consenso e non a
confrontación, e vou procurar aplicalo
nas relacións con todos os compañeiros
e compañeiras da corporación.

Que opinión tes sobre o feito de que
Avante non votara a favor da túa in-
vestidura?

Eu son de esquerdas e nacionalista
galega. Para min o BNG e Avante son
os meus aliados naturais. A ambos
síntoos parte de Nós. O voto en branco
de Avante sorprendeume moito. Xo-
garon con lume pois sen eles tiñamos
os votos xustos. Se querían expresar o
seu desacordo con que un deles votara
en branco abondaba. De feito dígoche
que o día anterior eu non tiña claro
que fose a ser alcaldesa.

En serio?
Absolutamente en serio. Algún medio
de comunicación chamoume para con-
certar entrevista e eu díxenlle que
acougara que se cadra tiña que chamar
a Sotelo.

Que relación tes agora cos concelleir@s
de Avante?

Boa.

É moi pronto para pensar en como
será a arquitectura política no 2023?.
ACE manterá a súa configuración ac-
tual? Haberá algún tipo de pacto con
Avante?

É moi pronto si. Eu acabo de aterrar
na alcaldía e todas as miñas enerxías e
ilusións están centradas en servir ao
meu pobo xestionando o mellor que
saiba e poida.

Como está a situación epidémica de
Cangas a día de hoxe?

Hoxe é día 11, os últimos datos que
teño son os do día de onte .E o día 10
tiñamos 29 casos. A evolución está se-
guindo un camiño moi positivo, aínda
que en absoluto podemos confiarnos
pois isto non rematou, aínda nos pode
facer sufrir, e a prudencia debe de ser
extrema para que acabe o antes posible.
Costounos moitísimo baixar dos 70
casos e non se pode tirar cos resultados
do inmenso esforzo da xente.

O concello contempla algún tipo de
axuda para o sector das hostalaría,
tan importante en Cangas, e tan cas-
tigado pola situación derivada da pan-
demia?

Si. A decisión do goberno e ir con
todo o que poidamos para axudar ao
sector porque no noso pobo moitas fa-
milias dependen del. Temos diferentes
proxectos, o ano pasado fixemos bonos
por valor de 100.000€ todo a cargo do
Concello sen ningún tipo de axuda.

A pandemia fixo que aumentaran o
numero de familias que precisan da
axuda dos servizos sociais do Concello
para atender as súas necesidades máis
básicas?

Si, por desgraza aumentaron notable-
mente.

Compartes a opinión de Pazos referente
a que a DEP non trata a Cangas de
maneira xusta?

Si, compártoa. E non só a DEP, tamén
a Xunta deixa moito que desexar no
que respecta ao trato que lle dá ao
noso Concello. Estou moi descontenta
co trato que recibimos de ambas ad-
ministracións.

Cal é a túa posición en relación ao
conflito coa empresa de augas?

En principio teño que dicir que o con-
trato coa empresa é moi deficiente
Refíreste ao contrato que fixo o alcalde

Sotelo, do PP, coa empresa de augas?
Si, a ese contrato me refiro. Incluso o
informe da fiscalía di o mesmo que
estou dicindo eu. Ese contrato non
pode prexudicar á veciñanza de Cangas
e así llo trasladei aos responsables da
UTE cando me reunín con eles. É ne-
cesario que cumpran o plan de inves-
timento, porque se a sinatura dese con-
trato foi deficiente, a súa execución
tamén o está sendo. E iso, non é tole-
rable.

E de Masso?
Vamos ver, no que a ese asunto se
refire terei pronto unha xuntanza coa
autoridade portuaria para explorar dis-
tintas alternativas. En calquera caso
pregúntasme por un tema extraordi-
nariamente complexo cuxa solución
esixe contemplar moitas arestas dife-
rentes.

Un veciño de Hermelo queixouse ao
noso xornal de que no seu barrio non
hai beirarrúas e que esa situación
supón un perigo notorio para os peóns?

Son consciente desa deficiencia e de
moitas outras de distintas zonas de
Cangas. Prometo pór o mellor de min
mesma para tratar de chegar a solu-
cionalas o antes posible, pero o que
pido por favor á veciñanza é que polo
menos me dean os 100 días de graza.

Rematamos alcaldesa; Cales serían os
temas que máis alegría che daría re-
solver, ou polo menos deixar en camiño
a súa resolución nos dous anos que
che quedan de alcaldesa?

Mellorar a situación dos segmentos
de poboación que peor o pasen, recu-
perar as naves de Ojea, mellorar a si-
tuación sanitaria de Cangas e en parti-
cular resolver o do Centro de Alta Re-
solución de Cangas.

“Somos unha xoiería diferente, deseñamos emocións. Se queres regalar,
amor, afecto, amizade, nostalxia ou solidariedade. Visítanos”
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“A LEI DE AMNISTÍA DE 1977 SUPUXO, NON O
PERDÓN PARA OS OPOSITORES AO RÉXIME,
SENÓN O PUNTO E FINAL PARA NON INVESTIGAR
OS ASASINATOS DO FRANQUISMO”

CARLOS MÉIXOME, HISTORIADOR E ESCRITOR

Carlos Méixome é destas persoas que están indisolublemente unidas á
Nova Peneira. Colaborador da nosa casa desde o seu nacemento, xa hai
10 anos, foi premiado pola súa xenerosidade e a grande calidade dos
seus traballos na última das nosas galas celebrada no ano 2019.A el
corresponderalle entregar o premio á persoa que o reciba na seguinte,
que faremos tan pronto como a situación epidémica o permita. Carlos
ven de publicar un libro sobre a represión franquista no Val Miñor
“CATAS DA MEMORIA”, e nós non podiamos deixar de ter unha ampla
conversa con el para coñecer en profundidade este traballo. Antes de
ler o que deu de si a miña conversa con Carlos quixera achegar unha
pequena reflexión persoal ao respecto do seu contido:
Cando o director de A Nova Peneira contactou comigo para
incorporarme ao seu proxecto, en novembro do 2013, o que máis me
chamou a atención foi a súa vontade de construír un espazo que non só
fose unha empresa que nos permitira gañar a vida con dignidade,
senón que tamén estivese chantado sobre un corpus de valores morais
innegociables en calquera caso, irrenunciables en calquera caso e
inmutables en calquera caso. A memoria histórica, a vontade de honrar
a memoria das persoas represaliadas pola besta criminal do fascismo, é
un dos eixos sobre o que as persoas que aquí traballamos, procuramos
asentar A Nova Peneira. E a min chégame ata o máis íntimo e profundo
das miñas emocións. Xa que logo, a conversa con Carlos, foi especial

Como e cando decidiches escribir este libro?
A súa orixe é do traballo memorialístico dos
anos 2004, 2005 e 2006. Moitas píldoras do
libro xa saíron publicadas no blog ou en
artigos de diferentes xornais. É cando me
xubilo e dispoño de máis tempo cando decido
reelaboralo e plasmalo no libro, que estivo
esperando ata que Laiovento decidiu imprimilo.
Chámolle “Catas” porque é o estudio parcial
de cinco aspectos da represión no Val Miñor.

Cales son eses cinco aspectos?
O primeiro capítulo está dedicado á persecución

sobre o maxisterio miñorano nos tres concellos,
sobre o castigo e as sancións aos mestres. O
máis significativo é o caso de Vázquez Grela,
o mestre de Nigrán que matan nas angustias.
Entre o 30% e o 40% dos mestres son depu-
rados e sancionados con traslados, suspensións
ou mesmo co despedimento.
Ao segundo capítulo chámolle causa xeral.
Este termo ven de cando remata a guerra. O
ministro de xustiza de Franco, Esteban Bilbao
abre o que lle chaman “Causa general sobre
la dominación roja en España”. Caso curioso,
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os golpistas, xa no poder, abren unha
causa xudicial para xulgar aos que
son leais á República, e de isto vai, da
depuración sobre os “Rojos” que tiñan
un certo liderado social.
O terceiro capitulo foi para falar da
maior concentración de xente que fixo
oposición aos militares da zona. A or-
ganización da resistencia de aquí, que
durou dous días na que explotaron un
pouco de dinamita e pouco máis, foi
en Canido, e viñeron veciños de Baiona,
Gondomar e sobre todo de Priegue.
No cuarto capítulo fago o mesmo con
Baiona, aquí eran dous bandos moi
claros. Os armadores eran todos de-
reitistas, mentres que os conserveiros
eran pro-republicanos. Os armadores
eran antigos e os conserveiros moito
máis modernos, tiñan clubs, xogaban
ao tenis, presidían asociacións de ca-
sinos e isto tivo a súa relevancia porque
segundo o status do represaliado así
era a sanción económica que lles me-
tían.
O quinto e último capítulo vai sobre o
caso de Nigrán, o de Telmo Freitas e
os seus catro compañeiros condenados
a morte e fusilados en Pereiró. 

Onde procuraches as fontes de in-
formación sobre os episodios descri-
tos?

Nunca pensei en traballar sobre a me-
moria histórica. Todo comezou en
Chaín conversando cun veciño ao que
lle asasinaran ao seu pai no ano 36.El
comentoume que lle gustaría saber
como foi e aí comecei as pescudas
para indagalo, foron os veciños os
que querían información, funme me-
tendo nesa dinámica e como conse-
cuencia saíu agora este libro. Nos pró-

ximos tempos espero que haxa posi-
bilidade de publicar algún máis.

Foi fácil ou difícil pescudar os da-
tos?

Ten a súa complexidade. Os propios
familiares son os que inicialmente
achegan información, pero estes datos
sempre soen ser parciais e persoais e
hai que contrastalos documentalmente
coas fontes oficiais como: rexistros
civís, rexistros parroquiais, arquivos
militares (neste caso do de Ferrol);
arquivo provincial para listas de afi-
liación a partidos, arquivo xeral da
administración, arquivo xeral do exér-
cito de Segovia. Os que facemos his-
toria pola nosa conta baleiramos re-
xistros civís e a partir de aí vanche
saíndo os nomes e, de aí comezas a
reconstruír, pero isto non sempre é
así, hai veces que non sae nada e é
imposible.

Sobre cantos asasinatos tes documen-
tados no Val Miñor?

Chegamos a exhumar cinco cadáveres
en San Xían no Rosal. Tres eran de
Gondomar e dous de Nigrán. 
Nesta fosa iamos buscando a dúas
persoas que sabiamos que mataran e
atopamos a tres. Identificamos a dúas
por ADN de familiares, pero a día de
hoxe un home non sabemos quen é.
Sabemos que se chamaba Manuel o
“Palero” e traballaba en Gondomar
nunha panadería, pero nada máis. Na
segunda fosa identificamos a unha
persoa por ADN familiar tamén, pero
a outra que atopamos non sabemos
nada dela. Non era de aquí e non
temos nada de información nin nin-
gunha referencia del. É un desapare-
cido.

As pescudas do libro aínda non son
definitivas, pero creo que se pode dar
unha cifra aproximada de persoas do
Val Miñor asasinadas. Tanto nos tres
concellos da comarca, coma en Vigo
e noutros concellos dos arredores;
sobre uns 70 asasinados.
Na nosa comarca foron sometidos a
causas militares abertas con xuízos
e condenas en moitos casos, sobre-
seídos noutros, aproximadamente un-
has 300 persoas nunhas 27 causas
militares.

De onde tirastes o financiamento
para o levantamento destes cadáve-
res?

Naquel momento a axuda viñera a
través dun convenio asinado coa Con-
sellería de Cultura e co Instituto de
Medicina legal de Galicia (IMELGA).
Nós facíamos a escavación arqueoló-
xica e o IMELGA facía as probas de
ADN. Cando estaba todo preparado
para cobrar e sufragar os gastos mudou
o goberno, entrou Feijoó na Xunta e a
nós non nos pagou, pagoulle ao IMEL-

GA porque tiñan un convenio univer-
sitario, pero a nós non.

Alén dos asasinatos, que outros epi-
sodios de represión sufriu a veciñanza
do Val Miñor?, é posible dar unha
cifra aproximada de persoas que
dunha ou doutra maneira foron re-
presaliadas?

Iso é moi difícil de saber. Sobre todo
as mulleres represaliadas. 
O capítulo 5 do libro vai dun estudo
sobre un portugués que vivía en Panxón
e se chamaba Telmo Freitas Lima.
Fusílano en Pereiró con catro persoas
máis. Escribiu unha carta dirixida a
súa muller na que recoñece como
fillos lexítimos a uns cantos cativos e
cativas que tiveron en común e despí-
dese deles. Nesta carta dille a súa
muller que sabe o que sufriu, que lle
cortaron o pelo, que a humillaron, …
Esta carta está documentada e impresa
no libro pero non é o común, a única
fonte deste tipo de represión foi a oral
e por iso é practicamente imposible
de saber.
Tamén houbo outro tipo de represión,
a represión económica, que está pouco
estudiada e foi a de depuración de
responsabilidades civís. Aquí abrían
unha causa militar, acusábante de re-
belión ou de apoiala, non te condenaban
con cárcere e deixabas de estar baixo
a gobernación militar para estar baixo
a gobernación civil. Aquí, dependendo
do cheos que estiveran os cárceres, en
vez de deixarche preso, multábanche.
Estas multas dependían da capacidade
económica da persoa, isto facíase como
método de recadación para o exército.
Estes expedientes duraron ata o ano
45 máis ou menos.



Que papel xogou a igrexa na repre-
sión?

No caso da igrexa houbo curas da fa-
lanxe coma o de Sabarís que foi o
construtor da falanxe da Ramallosa,
por así dicilo. Esta foi a máis importante
e creouse menos de dous meses antes
do 18 de xullo. Outro caso foi o cura
de Panxón que se dicía que ía facer
practicas de tiro coa pistola enriba da
sotana. Agora, tamén houbo outros
curas dos que se fala como protectores
ou que agocharon xente na súa casa…

E a prensa que papel xogou?
En Vigo existía o “Faro de Vigo”,
este era o periódico católico de dereitas
e “El pueblo gallego”. Este era un pe-
riódico republicano propiedade de Por-
tela Valladares que foi quen convocou
as eleccións de febreiro do 36. Despois
do 18 de xullo o primeiro que pechan
os militares é este periódico e a prin-
cipios de agosto, a falanxe apropiase
da cabeceira que pasa a ser o periódico
da falanxe.

Coñeces que veciños do Val Miñor
participaron activamente nos asasi-
natos?

Si, no caso de San Xían sabemos que
quen ía acompañando á Garda Civil
de Gondomar era un Señor chamado
Domingo Vila que levaba unha esco-
peta de caza e sempre estaba en todos
os sitios. Cando fomos exhumar os
cadáveres de tres asasinados en San
Xían pola Garda Civil aplicando a lei
de fugas, aparecen balas e postas de
escopeta nos restos dos corpos destas
tres persoas.

Coñeces algún caso dalgún asasinado
ou represaliado sobre o que se exer-
cera violencia sen que a vítima tivera
ningún tipo de relación coa político
só que fose odiado ou envexado por
algún dos represores?

Creo que aquí iso non pasou, todos os
que investigaron nunha causa militar
ou castigaron dalgunha maneira sabían
ben quen eran, non se equivocaron
moito. Todos os que saen aquí eran
todos republicanos, de esquerdas ou
sindicalistas. Outra cousa e que cando
viron as cousas mal se agocharan nal-
gún sitio e algún veciño os delatara,
iso si poido pasar.

Tiveches algún tipo de axuda do con-

cello ou dalgunha outra administra-
ción no proceso de creación e edición
do libro?

Non, é todo edición de Laiovento. Sei
que algún concello mercou exemplares
para as bibliotecas pero para a edición
non.

Alén das “ catas” haberá máis me-
moria histórica Carlos?

Agora estou cunha investigación sobre
un mestre que menciono neste libro,
estou en contacto cos netos deste
mestre e o traballo xa está máis ou
menos rematado. 

Que nivel de conciencia-
ción coa memoria histó-
rica dirías que existe na
sociedade actual?

Unha das primeiras cou-
sas que me escribiu un
neto do mestre que che
mencionei foi “é dema-
siado tarde”. Hai máis de
dez anos, cando aínda
daba clases, unha sobriña
dun dos represaliados dí-
xome, “a memoria histó-
rica está morta”. Hai que

admitir que a realidade é que houbo
40 anos de ditadura e logo 40 anos de
silencio absoluto producido polo pacto
de silencio de iso que se chama tran-
sición. A lei de amnistía do 77 supuxo,
non a amnistía para os opositores ao
réxime que estaban no cárcere, senón
o punto e final para que non se inves-
tigase nada. Para min o máis inxusto
da transición foi o mal trato e o
desprezo que se lle deu ás vítimas do
franquismo, foron ignoradas. Comezase
a falar un pouquiño de memoria his-
tórica despois do 2006 coa lei da me-
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moria de Zapatero e a Xunta de Galicia
declara este ano como o ano da me-
moria co goberno do bipartito PSOE-
BNG, chegamos moi tarde.

Onde podemos mercar este libro?
En calquera libraría ou a través da pá-
xina web da editorial. 

Que sentes cando escoitas iso de que
a guerra civil foi un episodio de malos
contra malos, que en ambos bandos
se cometeron inxustizas e que hai
que esquecer e mirar para  adiante?

Hai que dicir dúas cousas ao respecto
disto:
En primeiro lugar: En Galicia só houbo
un lado, aquí non houbo guerra, só
perseguidos e represaliados, os mortos
están todos de un lado. Só hai dous
casos no Val Miñor de mortos no
bando franquista.
En segundo lugar: a legalidade re-
publicana era a legalidade republicana
democrática. Quen se subleva contra
eles son os que dan o golpe de estado

e como consecuencia provocan a
guerra. Non é certo que os asasinatos
os houbese antes do golpe, antes
había tensións bastante graves pro-
vocadas polos apoios a ese golpe
que non aceptaban os cambios de-
mocráticos que estaban a acontecer
coa República. É certo que houbo
crimes, paseos e fusilamentos por
parte dos republicanos, pero esta si-
tuación incontrolada durou tres meses,
este foi o tempo que tardou o goberno
da República en volver a ter o control
da situación despois de que se lles
escapara das mans xustamente polo
golpe de estado.
No outro bando isto non sucede, alí
a limpeza é sistemática. Eu no libro
cito frases de Franco do ano 38.
Neste ano o embaixador italiano dille
a franco que apure a guerra que Mus-
solini estaba preocupado ao que Fran-
co contesta que prefire ir lentamente,
non se trata só de gañar o territorio,

senón de eliminar aos inimigos de
España. Ten outras frases como arrin-
car as malas herbas ou había que
limpar a “antiespaña”. Eles tiñan a
visión de que a guerra non era unha
guerra civil, senón unha guerra co-
lonial onde había uns inimigos de
España, non eran españois, eran a
“antiespaña”.

E por último, como valoras a decisión
inicial do estado de non recorrer a
sentenza que obriga a indemnizar
aos Franco polo pazo de Meirás e o
cambio de posición?

Risas, estas cousas só ocorren aquí.
Eu firmei o papel que fixo Carlos
Babío porque estou totalmente de acor-
do con el. 
Coñezo a xefa dos avogados do estado
que é galega e supoño que no cálculo
deles está o medo a perder porque o
os avogados miran as sentenzas cun
punto de vista moi técnico. Ou mesmo
a mentalidade política do Psoe, penso

que queren acabar con isto xa e non
se prolongue no tempo. Agora desde
o punto de vista político e social isto é
unha cousa tremenda, dicir que como
nos coidaron do Pazo agora lles paga-
mos o mantemento, por estar de ca-
seiros, uffff, unha broma….
O cambio de posición foi debida a
admirable reacción dos sectores máis
concienciados coa memoria e coa xus-
tiza do noso pobo que grazas ao seu
esforzo e compromiso lograron mudar
unha decisión inicial demencial. Algún
día haberá que recoñecer como se me-
rece o inmenso traballo, a dignidade e
o valor de Carlos Babio e Manuel
Pérez Lorenzo.

Queres dicirnos algo máis do teu li-
bro?

Espero que aínda que nos se fale de
temas agradables a lectura sexa doada,
tendo en conta que é un libro de his-
toria.

Moitas grazas Carlos 



Marzo 2021 [XIX]

baixo miño

O ROSAL

O Concello do Rosal vén de constituír
o Consello Municipal da Educación,
un novo órgano consultivo integrado
por representantes de todo o tecido edu-
cativo do municipio que funcionará
como un espazo de traballo colectivo a
prol da ensinanza, un lugar onde pre-
guntar e responder que sirva como foro
de debate e reflexión, viveiro de propostas
e fonte de visión crítica. “O Consello
de Educación nace como un sitio común
onde traballar sobre o futuro da ensinanza
no Rosal, un espazo distinto ao dos
consellos escolares de cada centro, que
teñen unha vida propia e un obxectivo
diferente. Este consello busca achegar
propostas e novas ideas, non decidir
como traballar nos distintos centros”,
salienta a alcaldesa, Ánxela Fernández
Callís, durante a reunión de constitución,

celebrada por videoconferencia.
Xunto aos concelleiros de Educación

e Participación Veciñal, Carlos Villanueva
e Ramón Fernández Leal, este novo
Consello está integrado por representantes
do profesorado da Escola Infantil A Ga-
liña Azul, do CPI Manuel Suárez Mar-
quier e do CRA María Zambrano, así
como por memrbos da ANPA de cada
centro e representantes da Agrupación
Musical, da asociación San Xerome
Emiliani, de Avelaíña e do alumnado
que participa no Consello Escolar do
CPI. Tamén forman parte deste novo
órgano a psicóloga Andrea Iglesias e a
educadora familiar municipal, Sandra
Alonso.

Este encontro serviu para facer unha
primeira toma de contacto entre as per-
soas participantes e achegar ideas para
a celebración das dúas próximas con-

memoracións: o Día do Libro Infantil e
o Día do Libro, que se festexan o 2 e 23
de abril, respectivamente. Dende o Con-
sello propuxéronse diferentes actividades
para realizar de xeito telemático ou pre-
sencial con todas as medidas de pre-
vención necesarias coas que achegar os

libros a nenos, nenas e mocidade tendo
en conta inclusión e idade, como a crea-
ción de contos con area, a recomendación
de libros, contos teatralizados, micro-
rrelatos, a tradución ao galego dalgún
libro ao galego que non estea neste
idioma... Durante a reunión lembráronse

Arranca o Consello Municipal da Educación do Rosal
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HORIZONTAIS:
A A-MÚSICO NATURAL DE PONTE CALDELAS.
B POLÍTICO DE CANGAS.
C ACRÓNIMO QUE LEVAN OS TAXIS-AXITÁBANSE

CON MOVEMENTOS REPETIDOS E
INVOLUNTARIOS-NOTA MUSICAL.

D NOME DE MULLER-SEGUNDA DO ALFABETO-
ACRÓNIMO DO ESTADO DE
MONTANA-MARCHAR.

E VOGAL-ACCIÓN DE VOAR-RÍO AFLUENTE DO
ULLA-200.

F EXAMINADO CON ATENCIÓN-VOGAL-XOGO
INFANTIL.

G MULLERES QUE CANTAN MELODIOSAMENTE-
ESPIDO-500.

H EN, EN LATÍN-LETRA DE PLURAL-VOGAL-
IMPERATIVO DO VERBO TRAER.

I 1.000- SEGUNDA PERSOA DE SINGULAR DO
PRESENTE DE INDICATIVO DO VERBO SER-
BANCO DE SABADELL-CÓENGO DA CATEDRAL.

K QUE CARECE DE SAL-SÍMBOLO DE LES-
NORDESTE.

L ANTIGO NOME DE TAILANDIA-INDIVIDUO DUN
POBO PRECOLOMBINO QUE HABITABA NA
PENÍNSULA DE FLORIDA

VERTICAIS:
1 SISTEMA DE MENSAXERÍA DO TELÉFONO

MÓBIL-XORNAL DEPORTIVO ESPAÑOL-30 DÍAS.
2 UNIVERSIDADE ABERTA PARA ADULTOS-XOGO

DE MESA-AFIRMACIÓN.
3 SEÑOR-CONSOANTE-CESTA USADA POLAS

PEIXEIRAS PARA EXPOÑER O PEIXE.
4 RÍO QUE NACE NA SERRA DO SUÍDO E

DESEMBOCA EN SOUTOMAIOR-TÍO----
PERSONIFICACIÓN DO GOBERNO DOS EEUU.

5 SÍMBOLO DO VOLTAMPERE REACTIVO-PEZAS DO
ESQUELETO-MIL.

6 CUBRIRSE DE NÉBOA-REPETIDO.
7 DO REVÉS PEZA DENTAL-ENTREGA-PASA PARA

FÓRA.
8 NAI-SUBSTANCIA QUÍMICA SÓLIDA MOI

CÁUSTICA-DECÍMETRO.
9 EX PRESIDENTE DOS EEUU-IDENTIFICADOR DE

OBXECTO DIXITAL.
10 ANTONTE-CONSOANTE.
11 550-PLANETA SITUADO ENTRE SATURNO E

NEPTUNO.
12 PRODUCIDO POLA ACCIÓN DO VENTO-ARO

PEQUEÑO.
13 PARROQUIA DE SOUTOMAIOR-CONTRACCIÓN E

PREPOSICIÓN MÁIS ARTIGO FEMININO

o encrucillado de Khan Deán

 1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12  13

SOLUCIÓNS HORIZONTAIS A-SUSO VAAMONDE.  B-MARIANO ABALO.   C-SP-TREMIAN-LA. D-ANA-B-MT-IR.   E-A-VOO-SAR-CC.
F-SOPESADO-O-OA.   G-CANORAS-UN-D.   H-AT-S-A-TRAE   I-M-ES-BS-DEAN.   K-ESLAMIADO-NEN  .L-SIAM-SEMINOLA
VERTICAIS:1-SMS-AS-MES.   2-UAPA-OCA-SI.   3-SR-N-PATELA.   4-OITAVÉN-SAM.   5-VAR-OSOS-M.   6-ANEBOAR-BIS.   7-AOM-
DA-SAE.   8-MAI-SOSA-DM.   9-OBAMA-DOI.   10-NANTRONTE-N.   11-DL-URANO.   12-EOLICO-ANEL.   13-ARCADE-NA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

Como estás levando este ano de pan-
demia?

Este ano foi, ou está sendo moi com-
plicado para todos. E nós non somos
unha excepción. Eu creo que a nosa ci-
dade, Tui, foi das que máis tempo
estivo pechada de toda Galicia. E iso
ao comercio aféctalle notablemente.
Eu nunca me cansarei de agradecer a
amabilidade, e a lealdade da miña clien-
tela que non nos abandono nestes mo-
mentos tan difíciles. Grazas a eles exis-
timos nós.

Como valoras o trato das administra-
cións ao pequeno comercio que tivo
que soportar peches obrigados de ac-
tividade?

Eu son consciente, Tino, da dificultade
extrema que ten que ser xestionar unha
situación tan complexa e absolutamente
nova na historia contemporánea da hu-
manidade. Seguro que o fixeron o
mellor que puideron. En calquera caso

as axudas recibidas non foron suficientes
para compensar a perda de actividade
económica a producida polos peches e
polas obrigadas restricións de activi-
dade.

Antes expresabas o teu agradecemento
á túa clientela Loli. Algo en especial
para a cidadanía de Tui? .

Nós temos clientes de moitos sitios, en
especial de toda a comarca do Baixo
Miño e eu estou enormemente agrade-
cida a todos eles pola súa confianza.
Pero si, desta volta quixera profundizar
un pouquiño máis na xente de Tui,
pois como che dixen antes durante
moitos meses só podiamos ter clientela
da nosa localidade. A compañía da
xente de Tui, neses meses foi soberbia,
chegoume ata o máis profundo do co-
razón e nunca a vou esquecer.

Estamos de aniversario verdade Loli?
Pois si. Neste mes de marzo cumprimos
15 anos en Tui.

Que produtos podemos encontrar no
teu negocio?

Todo o relacionado co descanso, e todo
de calidade para asegurar un descanso
óptimo.

Nestes anos o mundo do descanso cam-
biou moito?

Si, afortunadamente as persoas son
cada vez máis conscientes da enorme
importancia que ten un descanso de
calidade e busca produtos que llo poidan
proporcionar.

Que pode supor non termos un descanso
coa calidade necesaria?

O ser humano pasa 1/3 da súa vida
durmindo. Se non o facemos en condi-
cións adecuadas, nos outros dous terzos
non imos estar ben, nin no traballo, nin
coa nosa familia nin en ningún outro
contexto.

É caro ter un bo descanso?
Non. Hai produtos que nos poden ase-
gurar un bo descanso que son accesibles
a calquera economía. Eu animo a quen
teña necesidade a que veñan por aquí a
informarse e nós estaremos encantados
de asesorarlles para encontrar o que se
adapte ás súas necesidades e á súa eco-
nomía.

Que colchón recomendarías ti ?
Eu o de resortes ensacados, o de látex
ou tamén unha boa viscolástica , pero
é preciso un bo asesoramento para es-
coller ben. Hai modelos mixtos de
resorte ensacado combinado con látex
ou con visco que tamén dan moi bo re-
sultado.

Cada canto tempo recomendas cambiar
o colchón?

Cada dez anos. Especialmente por cues-
tións hixiénicas, tamén para previr de-
formacións, pero fundamentalmente
por hixiene.

Como podemos adquirir algún dos vo-
sos produtos?

A través da nosa web www.novodes-
canso.com, poden contactar a través
do noso facebook. E logo cunha visita
física que estaremos encantados de
atender.

En que sitios repartides?
En toda Galicia e en parte de Por-
tugal.

Temos a posibilidade de financiar a
nosa compra?

Por suposto que si. E nunhas moi boas
condicións, sen ningún tipo de intere-
se.

A tenda Novo Descanso de Tui, está de aniversario. Cumpre 15 anos
proporcionando o mellor servizo posible tanto na calidade como no prezo dos
seus produtos, na cidade do Baixo Miño. E que mellor maneira de darlles os
parabéns polos seus primeiros 15 anos de vida que compartir unha agradable
conversa con Loli Pazos Amendoeira, a súa responsable.

“15 ANOS DO MELLOR
DESCANSO NO BAIXO
MIÑO”

NOVO DESCANSO, GRUPO NATTEX TUI
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Norberto, fálanos un pouco da historia
desta empresa.

Esta é unha empresa relativamente nova,
fundámola no ano 2014. Eu traballa noutra
empresa de marmorería neste sector. Pechou
pola anterior crise, e decidín montar esta
empresa..
Aquí somos oito persoas traballando, co-
mezamos desde cero e pomos todo o noso
esforzo para que esta empresa funcione e
tire cara a adiante.

Que facedes exactamente aquí, que
producides?

Facemos todo tipo de traballos no mármore
e no granito que vai desde os mesados de
cociña, rodapés, baños, baldosas ou fachadas,
pero o que máis elaboramos son banzos,
aquí somos máis produtivos. Traballamos
para particulares e tamén para outras em-
presas. Nós mercamos a chapa xa cortada
do espesor que precisemos para a elaboración
das pezas que nos encarguen e de aí ata o
montaxe encargámonos de todo.

Como está o voso sector neste momento
de crise sanitaria?

Temos algo menos de carga de traballo, si-
tuación derivada da Covid19, pero seguimos
traballando. Non se nota tanto coma nas
crises de anos anteriores. Coma foi por
exemplo a do ladrillo, pero si que se percibe.
A economía está sufrindo e hai moita xente
de ERTE ou sen traballo e iso nótase nas
vendas deste ano.

E como vós afectou esta situación, tiveches
que pechar nalgún momento?

Nós só paramos as dúas semanas de abril

do ano pasado nas que todo parou por orde
do goberno estatal, pero despois traballamos
sempre. Tampouco tivemos a ningún em-
pregado de ERTE, aquí capeamos o temporal
con todos traballando.

E eses quince días de peche obrigatorio, o
estado compensou con algún tipo de axuda
económica?

Non, de momento non. Estes quince día
correron a cargo das empresas e dos traba-
lladores tendo que devolver esas horas non
traballadas. Non sei como será se nos
volven a obrigar a pechar, pero ata o de
agora non recibimos axudas de ningún
tipo.

E a saída que ten o voso produto, é no
mercado galego, español, europeo ou in-
ternacional?

Estamos enfocados a tódolos mercados,
desde o galego ata o internacional. O
material que nós elaboramos expórtase
fóra, pero non co noso nome. Traballamos
para outras empresas que son as encargadas
de exportar o noso produto.

Tes pensado para o futuro producir algo
novo, innovar ou abarcar outro tipo de
mercado?

Isto tiñámolo pensado, investir en maquinaria
nova para producir outro tipo de pezas e
destacar en outros produtos que por aquí
hai menos empresas que o fagan e, agora
mesmo, non podemos producir, pero claro,
con esta situación de crise sanitaria témolo
todo parado. Non é momento de investir,
non sabemos o que nos espera este ano.

Cóntame como é a túa valoración da rela-

ción co concello, coa xunta e coa adminis-
tración estatal.

Non podo opinar porque ata o de agora
non recibín nada de ningunha, o noso
sector seguiu traballando e non necesitei
pedir axudas.
Si que tivemos que facer un protocolo
Covid ou cursos de prevención, pero estes
cargos van a conta das empresas e por isto
non hai axudas. Si que hai un tipo de
axuda por baixa facturación, pero nós non
cumprimos os requisitos para solicitala,
así que de momento non teño nada que
obxectar porque non necesitei pedir nada.

Agora fálanos do futuro de NORFERT,
tes fillos? se os tes, tes a empresa tela
pensada para as seguintes xeracións?

Teño fillas e espero que no futuro a algunha
lle guste este sector e poida seguir coa em-
presa pero de momento aínda é moi cedo
para que saiban a que se quedar dedicar.
Elas son pequenas e eu teño aínda 41 anos

e síntome moi novo ¡. O que pretendo e
poder traballar e que a cousa siga a que
nos xubilemos sen ter que buscar outra
cousa ata que chegue ese momento.

Moitas grazas Norberto pola túa conver-
sa.

Moitas grazas a vós.

Norfert é una marmorería de Guillarei que traballa con materiais coma mármore, granitos ou silestone. Eles están a carón do
Centro Cultural da súa parroquia. Dedícanse sobre todo a produción de mesados de cociña, baños, banzos, rodapés, fachadas,
baldosas, lápida.... E Norfert é un exemplo de como a vontade e o esforzo pode pór en marcha unha empresa moderna capaz de
producir un produto de enorme calidade en condicións de competir con calquera outro do mundo. Norfert dá de comer a 8
familias pois ese é o número de persoas que traballan nesa empresa, e polo esforzo das persoas que nela están, polo seu talento
e pola calidade e competitividade do seu produto merece o máis inmenso dos éxitos. Nós erguemos simbolicamente a nosa
copa para brindar con eles por unha viaxe de 1.000 primaveras máis para a súa empresa. Para saber máis sobre o seu traballo
achegámonos ata Guillarei para conversar con Norberto, o seu xerente e vello amigo da nosa casa.

NORFERT GUILLAREI.
O UNIVERSO DO MÁRMORE NO BAIXO MIÑO

tui
Avenida de la Concordia, 4

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

Manuel Ángel Pereira Ferreira
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Facemos esta entrevista un ano despois
de que nos encerraran a todas e a todos
nas nosas casas, e o problema aínda non
rematou. Como leva a alcaldesa de Oia
esta situación pandémica?

Ben, pois esta situación é moi complicada

para todo o mundo, e eu non son diferente
claro. O problema, como dis ti, aínda
está aí e ten moitas arestas: a puramente
sanitaria, a económica, a emocional a
imposibilidade ou dificultade da interac-
ción social ( isto último dificulta nota-

blemente a acción de goberno, especial-
mente en concellos que como o noso
teñen unha elevada porcentaxe de po-
boación maior que non dominan o uni-
verso dixital)....En fin, vivimos tempos
realmente difíciles

Como está a situación epidémica en Oia
a día de hoxe ( 12 de marzo)?

Onte estabamos cun só caso.
Pero na terceira onda fostes moi afectados,
e foi moi curioso porque nas dúas pri-
meiras o número de contaxios no voso
pobo foi escasísimo?

Si a verdade é que si. De feito nas dúas
primeiras ondadas algún medio me pre-
guntou que faciamos nós para non sermos
case afectados. E nós non faciamos nada
especial. Supoño que sería a nosa idio-
sincrasia, somos unha localidade cunha
importante dispersión poboacional, e ta-
mén porqué non dicilo algo de sorte.

E chegou a terceira e golpeouvos de cheo?
E tanto que si .Eu achácoo ás relaxacións
das comidas do Nadal. Non cabe dúbida
que esta é unha enfermidade súper con-
taxiosa, e só fai falta que un gromo se

descontrole para que se espalle dunha
maneira terrible.

Nesta 3º onda, Oia tivo que pechar a súa
hostalaría, incluso máis tempo que os
concellos veciños. Contemplamos algún
tipo de axuda para o sector por parte do
Concello?

Si. Anunciarémola en breve. Aínda non
che podo dicir a cantidade. Farémolo
nos próximos días, e desde logo que ten-
tarémolas axilizar o máximo posible.

Pero a axuda vai ser con fondos do Con-
cello?

Si. É preciso facer un esforzo. Agardo
que no verán, co efecto vacina comecemos
a vivir unha situación de certa normali-
dade.

Como se está desenvolvendo o proceso
de vacinación en Oia?

Igual que en toda Galicia, con normali-
dade, seguindo os protocolos e criterios
que marcou o SERGAS.

Chamoume a atención que antes referiras
o factor emocional como unha das conse-
cuencias negativas da pandemia. Estalo
notando sobre o terreo na túa veciñanza?

“A DEPUTACIÓN TRATA DE MANEIRA INXUSTA
AOS CONCELLOS PEQUENOS COMO O NOSO”

CRISTINA CORREA, ALCALDESA DE OIA

Un ano máis achegámonos ata o fermoso concello de Oia para conversarmos
coa súa alcaldesa e coñecer como marchan as cousas por este paradisíaco
curruncho do país galego. E, un ano máis foi un pracer par min conversar con
Cristina. Velaí vai o que deu de si a nosa charla

RODOCAR
TALLER 

MECÁNICO 

MECÁNICA
GENERAL
GUILLAREI

"VISÍTANOS NAS NOVAS INSTALACIÓNS A
POUCOS METROS DAS ANTERIORES.TODO O
UNIVERSO DO AUTOMÓBIL AO TEU CARÓN"
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En Oia hai moita poboación maior, moitas
persoas viven soas e é case inevitable,
ante o contexto de tanta dureza que supón
non poder ver aos familiares, un aumento
de todo tipo de problemas emocionais.
Non descarto, como xa fixemos no con-
finamento, volver a prestar apoio psico-
lóxico. Naquel momento resultou moi
ben.

Que pasou o 24 de decembro, cunha es-
pecie de problema de orde pública que
houbo na zona do mosteiro?

Houbo unha acumulación excesiva de
persoas e xuntouse moita máis xente da
que as circunstancias sanitarias permiten
que se xunte. Pasou a garda civil nun
control de rutina, as persoas que había
alí non se disolveron e tiveron que chamar
a reforzos.

O PP de Oia, votou a favor da moción
que presentou o BNG contraria á insta-
lación do parque eólico na serra da
Groba. Porén, no resto de concellos da
comarca a posición do PP ante mocións
semellantes foi a abstención. Explícanos
a túa posición ao respecto?

Eu entendo que temos que apostar polas
enerxías alternativas ao modelo actual
do combustible fósil. Pero se a min me
preguntan a miña opinión referente a
chantar os muíños na nosa serra, pois
digo que prefiro que se exploren outras
alternativas. En calquera caso, os pro-
pietarios do solo, son os que teñen a
última palabra. Ademais nós apostamos
decididamente polo turismo verde e por
aproveitar as inmensas potencialidades
que nese eido ofrece a Groba. E claro,
inzala serra de muíños non parece o máis
adecuado.

Cal é a túa posición en relación coa polémica
do cambio de escudo do Concello?

Neste asunto quero dicir que nas redes
sociais apareceron comentarios con moi
mala intención e que claramente preten-
dían manipular. A oposición non estivo
neste asunto á altura. Calquera proposta
construtiva, veña de quen veña vai ser
ben recibida porque Oia ten que ter un
escudo.

Ah pero entón non é un
cambio de escudo?, o que
acontece é que Oia non ten
escudo?

Efectivamente, non temos.
Todo comezou porque no
mandato anterior eu quixen
facer unha bandeira.

Tampouco temos?
Non, e a min dábame mágoa
ir polo mundo adiante e que
non tiveramos bandeira que
nos representara. Preguntei
na comisión heráldica e di-

xéronme que antes que bandeira deberamos
de facer un escudo, que tampouco tiñamos,
pois a bandeira sempre é un reflexo do es-
cudo. A comisión heráldica fíxome algunhas
propostas e a miña intención era facer
unha votación veciñal ao respecto, pero
resulta que iso é legalmente complexísimo.
Entón adiouse o tema un tempo.

Ata?
Ata que a levamos a pleno e aprobamos
unha das propostas que nos fixo a comi-
sión heráldica. En calquera caso estamos
abertos e receptivos a recibirmos calquera
outra proposta, que estudiariamos con
suma atención. Pero o que non acepto é
a insidia porque Oia, agora mesmo está
utilizando o escudo do mosteiro, algo
que non podemos facer.

Que pasa coa pediatra de Oia?
A nosa pediatra acolleuse a unha figura
que existe chamada “ adecuación de pos-
to”, porque non quería tratar a nen@s
que fosen sospeit@sos de COVID. Si-
tuárona na Guarda, xa que alí hai outras
dúas pediatras e se chega un neno con
síntomas compatibles coa COVID pois
será calquera das dúas quen o atenda.
Esta situación era provisional e a idea é
que retome o antes posible.

E cando prevés que se poida amañar?
Nós xa o trasladamos ao SERGAS en
diversas ocasións, e agardo que sexa
canto antes. Agora ben, unha cousa é o
desexo e outra a realidade. E son cons-
ciente de que neste momento existe un
déficit de pediatras.

Avanzouse algo este ano no tema do
mosteiro?

Estamos avanzando na liña da recupera-
ción a través de fondos europeos.

E no que respecta ao Talaso?
Nós estamos avanzando nun plan especial
que conlevará unha serie de adaptacións
na edificación.

Pero ese tema terá que solucionarse al-
gunha vez, non podedes estar toda a
vida así?

Si claro, pero a nós non nos queda outra
que cumprir os procedementos legais e
o marco normativo.

Segues valorando negativamente o trato
que recibes da DEP?

Eu sigo pensando que tratan inxustamente
aos concellos pequenos e medianos.
Penso que se centran nos concellos gran-
des que xa teñen recursos máis que sufi-
cientes para atender as súas necesida-
des.

"TEMOS EMPANADAS PARA LEVAR"

NA CULTURAL DE
SANTA MARÍA DE OIA.
A RIÑA, 23
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Podemos dicir que o seu lema é:
Unha cidade. Unha camiseta. Un es-

cudo. Unha bandeira. Unha historia.
Unha imaxe. Unha identidade. Unha
paixón. O RC Deportivo é moito máis
que un equipo de fútbol. É unha entidade
que representa á Coruña e a Galicia alá
onde vai, desde 1906. O orgullo dun
pobo. Un Club cuxo prestixio traspasa
fronteiras.

Sería moi difícil de explicar nunhas
breves liñas as razóns que levaron a un
equipo, que hai pouco pelexaba de igual
a igual contra os grandes de Europa, a
vexetar na 3º categoría do fútbol español.
Se cadra, e esta xa é unha opinión per-
soal, o fútbol sexa unha metonimia do
sistema capitalista de oligarquías eco-

nómicas que impiden a ninguén alleo a
elas entrar no seu mundo. O Depor du-
rante un tempo conseguino, pero tivo
que pagar un prezo moi alto por elo, pois
non lle quedou máis remedio que sobre
dimensionarse economicamente para po-
der competir. Un equipo dunha cidade
pequena como A Coruña non se podería
permitir fichar a Bebeto, Mauro Silva,
Diego Tristán e outras moitas estrelas
do firmamento futbolístico, como ficha-
ron, a non ser que emprendan arriscadí-
simas manobras de enxeñería econó-
mica. E arriscarse a vivir por encima das
posibilidades económicas propias, case
con certeza suporá consecuencias desas-
trosas no futuro. E o futuro xa está aquí.
O capitalismo é cruel e cobra as súas
débedas sempre. A historia do Depor deu
un xiro de 180 grados. Todo comezou a
truncarse na temporada 2017/2018, o
Depor baixou á segunda división rema-
tando no posto 18 con 29 puntos a tan
só a dous da salvación.

Na temporada 2018/2019 a piques
estivo o equipo de ascender á máxima
categoría do fútbol español despois
dunha gran primeira volta na que rema-
taron no 4º posto. Porén na segunda me-
tade da liga as cousas xa non foron tan
ben, chegaron a xogar os playoff de as-
censo pero non conseguiron o ansiado
premio da primeira división.

Despois deste ano en segunda no que
chegaron a rozar as meles do ascenso,
comezan a temporada 2019/ 2020 dunha
maneira nefasta, eu diría que unha das
peores da súa historia. O equipo iniciou

a liga cunha vitoria na xornada 1 fronte
ao Real Oviedo en Riazor por 3-2 con
Anquela aos mandos. Após esa vitoria
inicial o Depor encadeou a peor serie de
resultados da súa historia con 19 partidos
seguidos sen coñecer a vitoria ata que
venceu na xornada 21 ao Tenerife en
Riazor por 2-1 con gol no último minuto
de Peru Nolaskoain xa co galego Luís
César aos mandos do equipo. Este ne-
fasto refacho custoulle o posto aos dous
adestradores, ao director deportivo e ao
presidente da directiva. Tras todas estas
dimisións e destitucións fíxose cargo da
dirección deportiva do club un grande
adestrador do noso fútbol, Fernando
Vázquez, e Fernando Vidal asumiu a
presidencia. Semellaba que os cambios
necesarios suporían que se conseguiría
a ansiada permanencia na 2º categoría
do fútbol profesional, pois o equipo en-
cadeou unha moi boa xeira de 7 vitorias
consecutivas, que daba vida a un equipo
totalmente desafiuzado, por facer unha
primeira volta de tan só 15 puntos. Du-
rante a segunda volta conseguíronse 36
puntos sendo o equipo que máis puntos
logrou na segunda metade do campio-
nato. Por desgraza foron insuficientes
para lograr a salvación por méritos de-
portivos ao quedar empatados coa Pon-
ferradina a 51 puntos, pero a peor dife-
rencia de goles particular co equipo
leonés condenou ao Depor ás catacum-
bas do descenso. Con esta puntuación, a
entidade herculina conseguía o triste ré-
cord do descenso a Segunda B con maior
puntuación da historia. Todo isto adere-

zado cun parón de fútbol profesional
duns meses provocado pola pandemia
mundial do covid19 e un accidentado
último partido co Fuenlabrada despois
de ter que anular o mesmo por cinco po-
sitivos dos seus xogadores e a polémica
polos diferentes criterios entre equipo e
a LFP, diverxencia aínda pendente dunha
decisión da xustiza ordinaria. 

Na presente temporada 2020/2021
non lle están indo mellor as cousas ao
equipo xa que o que, por historia, di-
mensión e orzamento, podía presumirse
que o paso do Depor por 2º B sería unha
especie de paseo militar, está resultando
terriblemente difícil. E a día de hoxe
aínda non ten asegurado quedar entre os
tres primeiros na fase regular, de feito
teno difícil, e polo tanto poder disputar
as eliminatorias de ascenso á 2º división.
Este mes de marzo esta a ser un tanto
caótico eu diría que de infarto, o equipo
pasou de estar no 6º posto con 23 puntos
tras a derrota en Ferrol e practicamente
ter truncado o camiño do Depor para
poder manter o obxectivo de loitar ata o
final polo ascenso a estar no 4º posto
con 26 puntos e a 4 do primeiro do
grupo, o Zamora e a tan só 1 do terceiro
posto que actualmente ocupa o equipo
filial do Celta e que dá dereito a xogar a
ansiada fase de ascenso.

Todo vai depender da última e emo-
cionante xornada da fase regular. Desde
esta redacción estaremos atentos a este
Depor. Esperamos que lle saían ben as
cousas, poidan promocionar para o as-
censo. E nun par de anos queremos telo
de novo en primeira División para volver
ver xogar ese gran e esperado derbi
“Celta de Vigo versus Deportivo da Co-
ruña” que tanto botamos en falta as afec-
cionadas ao bo fútbol. 

Esta reportaxe está dedicada, con
moito cariño, ao noso prezado amigo
Mario López Rico.

O Deportivo da Coruña é un equipo de primeira división. Aínda que
circunstancialmente estea na 2º división B, a terceira categoría do
fútbol español, o Depor é o equipo máis importante da historia de
Galicia. Foi fundado o 8 de decembro de 1906. É o Club Decano de

Galicia, e é un dos 9 Equipos de España cun Título de Liga e o único en
Galicia con títulos oficiais nas súas Vitrinas: 1 Liga de España, 2 Copas

do Rei e 3 Supercopas. 

reportaxe de G.Figueiredo

QUE LLE PASA AO DEPOR ?


