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Ventos do pobo lévanme, 
ventos do pobo arrástranme,
císcanme o corazón
e airéanme a garganta.
......................
Se morro, que me morra coa cabeza

moi alta.
Morto e vinte veces morto,
a boca contra a grama, 
terei apertados os dentes
e decidida a barba

Miguel Hernández

O25 de Xullo, día da nación galega e
día que sae ás rúas o número 111 da

edición en papel de A NOVA PENEIRA,
nace A NOVA PENEIRA.GAL, coa ambi-
ciosa pretensión de sermos un diario
dixital galego de información xeral, fo-

calizada nas oito comarcas de Pontevedra
nas que polo momento distribuímos a
nosa edición impresa: O Morrazo, Vigo,
Redondela, O Val Miñor, Baixo Miño, O
Condado Paradanta, A Louriña e Ponte-
vedra.  Nada vai mudar no periódico en
papel, que seguirá tendo unha ou dúas
edicións mensuais co ánimo intacto e a
vontade firme para írmonos espallando
a máis corredoiras, máis camiños, máis
rúas, máis estradas, máis barrios, máis
parroquias, máis concellos, máis co-
marcas e máis corazóns dos homes e
mulleres do noso pobo, o pobo galego.

A nova peneira.gal, nace como fillo
leal de A Nova Peneira, e como tal xurde
coa inequívoca intención de ser fiel  aos
postulados que defende o seu pai, os
mesmos que de maneira tan fermosa

reflectiu Miguel Hernández
nestas estrofas do seu in-
mortal “ Viento del pue-
blo”.

Non é certo que xa es-
tea todo feito, que o estado
que xurde no pos fran-
quismo sexa o máximo ao
que se poida aspirar, que
un pobo non poida decidir
libremente o seu futuro,
nin que o mundo deseñado
ao rematar a segunda gue-

rra mundial, sexa o mellor dos mundos
posibles. Hai millóns de persoas que
teñen fame, que sofren a miseria, a ne-
grura da pobreza e de múltiples tipos
de violencia. E si, pódese escoller entre
defender aos que explotan,  entre prac-
ticar a equidistancia ou entre, sen que a
ninguén se lle teña porque esixir acti-
tudes heroicas, estar do lado dos que
sofren de inxustiza Nós, cidadáns e ci-
dadás libres do país galego, coa palabra
como única arma, entre os que asoballan
e os asoballados escollemos aos asoba-
llados, entre os provocadores e os e os
provocados eliximos aos provocados,
entre o feminismo e a equidistancia
desprezamos á equidistancia, entre os
carcereiros e os encarcerados escollemos
aos encarcerados, entre os que se afogan
e os que queren pór valados, eliximos
tenderlle a man aos que se afogan, entre
os poderosos e os miserables escollemos
aos que padecen a miseria, entre os
soldados e os mansos eliximos aos pa-
cíficos, entre Marrocos e o Sahara es-
collemos ao Sahara, entre Israel e Pa-
lestina eliximos a Palestina, entre Tur-
quía e o Kurdistán escollemos ao Kur-
distán e o e como dicía aquel fermoso
monólogo:

cambiar de camisa para obter posi-
ción? NON, GRAZAS.

Dedicar se vén ao caso versos aos
banqueiros, converterme en pallaso, adu-
lar con vileza os cornos dun cabestro
por temor a que me lance un xesto si-
nistro? NON, GRAZAS. 

Almorzar cada día un sapo? Ter o
ventre panzón? Un papo que me chegue
os xeonllos con doenzas pestilentes de
tanto facer reverencias? NON, GRAZAS. 

Adular o talento dos canelos, vivir
atemorizado por infames libelos, e repetir
sen tregua: Señores, son un loro, quero
ver o meu nome en letras de ouro? NON,
GRAZAS.
Sentir temor aos anatemas? Preferir
as calumnias aos poemas, coleccionar

medallas, urdir falacias? NON, GRAZAS;
NON, GRAZAS; NON GRAZAS…

Pero cantar… soñar…. rir, vivir, estar
só ser libre ter o á espreita a voz que
vibre poñerme por chapeu o universo,
por un si ou un non baterme ou facer
un verso, desprezar con valor a gloria e
a fortuna, viaxar coa imaxinación á lúa,
só ao que vale recoñecer os méritos,
non pagar xamais por favores pretéritos,
renunciar para sempre a cadeas e pro-
tocolo, Posiblemente non voar moi alto,
pero só.

PS. Toneladas de emocionadas grazas
aos e ás anunciantes, aos subscritores e
ás subscritoras, aos lectores e lectoras e
a todas e todos que dun ou doutro modo
fannos sentir o seu acubillo. Nada disto
sería posible sen vós. Por favor, non nos
abandonedes aquí está a vosa voz.
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BALDOMERO IGLESIAS
Mero

non é para estar precisamente tan contentos
Estou cada vez máis convencido de

que vemos a realidade que nos in-

teresa ver. E desta volta fágoo con certa

pena porque o tema é un tema preocu-

pante e a persoa que verte as súas opi-

nións ao respecto, ten certa autoridade

e, en parte, penso, reflicte o que pensan

desde unha certa altura de poder. Eles

están así contentos. Contesto despois

da quentura inicial que me produce ler

e ver estas cousas. Trátase de contestar

brevemente un artigo esperanzado,

enormemente, de alguén que está na

Academia da Lingua e que di que “Cando

os feitos falan, as linguas calan”. Frase

lapidaria que parece convencer pero

non alimenta. Xa saben, o que consente

o abuso, un desatino, tamén dalgún

xeito se fai cómplice del. Emprega o

articulista a sentenza firme, case sempre

vaidosa dunha sentenza global de que

para a Nosa Lingua, todo vai ben.

A realidade que eu vexo, e non se

desprende de números senón do que

teño por diante, dime que non é certo.

Realidades que me petan en ouvidos e

corazón, que me deixan estremecido:

centros de educación “enteiros” nos

que ninguén fala galego en ningunha

situación, nin sequera na clases de ga-

lego, e para corrixir tal destino fracasa

a lei na man dos que poden. Hai tamén

centros –dalgunha cidade galega- que

nun arrebato de valor propoñen na

clase, ao alumnado, o reto de falar ga-

lego unha, dúas ou tres semanas, en

todas as situacións da vida. Para que

vexan no propio corpo as dificultades

que unha persoa galegofalante ten, para

ir pola vida en normalidade. Pediríalle

ao asinante do artigo, escrito nunha

tribuna dun xornal de ampla divulga-

ción, que pregunte a ese alumnado,

que escoite o que lle din. Que volva a

sorprenderse do deterioro da fala. E,

despois, se ten peito aínda, que lles

conte a milonga de que “progresamos

axeitadamente”. Convén, xa que logo,

divulgar estes temas con menos nú-

meros de balances, programados ao

abeiro de silencios e das administracións

que, comodamente amparados polo que

poido ter sido se non se fixese, cometen

a demagoxia que non conforta nin co-

rrixe, cando sabemos –realmente- que

o idioma retrocede a pasos nunca sa-

bidos. Diante a parsimonia dunhas Aca-

demias, Consellos, e eufemismos varios

que certificarán –se teñen a ben dicir a

verdade e se arriscan a perder a sub-

vención da Xunta- esta realidade. Foi

demoledor o impacto negativo na di-

tadura franquista, si; pero está sendo

demoledora a actitude da Xunta co de-

creto de trilingüismo, fabricado para

quedar ben cos votantes máis extremos,

os bífidos que agora lles comen as

papas. A consideración da Nosa Lingua

sempre está á baixa, estea ou non dito

polos números, así é. E non é de obri-

gado coñecemento, ou esqueceron iso?

O deber de ser coñecido so é para o

idioma centralista de sempre, agora en

conivencia co inglés, que ten moito fu-

turo sobre todo para os mozos que

terán que ir buscar choio fóra, “na mo-

bilidade” daquela ministra de triste

lembranza. Esa é a realidade que, seica,

non queren ver. E insisten en exaltar a

histérica imposición brutal desde a nosa

perda, esta que nos está deixando só

actos litúrxicos nos que as elites soñan

futuros ventureiros que os do poder

negan, insistentemente negan. Loren-

zos, Vázqueces e Feixoós, Raxois e ou-

tras moitas variedades de bífidos es-

pécimes, adulados por moitos outros

que cantan e a voces corean éxitos non

coñecidos. Aí é onde morremos nós, os

que vemos como nos estamos perdendo.

Aí é onde cantan aqueles a coro outra

realidade inexistente de éxito, como a

que se nos relata no artigo de opinión,

cando somos a única lingua do Estado

que retrocede en falantes e en uso e,

onde, por certo, nese mesmo artigo se

nos di que hai que pensar no porvir sen

medo e con esperanza. Que mágoa sinto

non expresase ben, o non citado autor,

a nosa dor. Dor que sei tamén é a del,

dor que vai a carón do amor sentido

polo Noso, pero que non soubo expresar

e incita á unha interpretación equivo-

cada e interesada. 
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Seguramente estes días todos e todas
andamos dun xeito ou outro, preocu-
pados pola formación ou non do novo
governo. E así debe ser.

Nestes íltimos meses asistimos a
unha forte acumulación de procesos
eleitorais que comezou aló por abril
coas elecións lexislativas e,  deseguido,
continuou coa celebración de elecións
municipais, europeias e autonómicas
en moitas comunidades. Estes procesos
estiveron fortemente determinados por
dous vetores que agora parecen per-
manecer.

Por unha banda ten-se producido
un fracionamento do voto, considerado
a nivel do estado, que afeita tanto ao
bloco da dereita como ao da esquerda.
Este fracionamento e unha porcentaxe
moi alta de participación, trouxo como
resultado o que de todas é coñecido: o

PSOE situase como forza máis votada e
polo tanto encargada de formar governo.
Este governo semellaba basicamente ter
que construírse arredor do eixe PSOE-
Unidas Podemos que suman 165 depu-
tadas, precisando de certo grado de co-
laboración de forzas catalanistas e bas-
cas.

Por outra banda, o fracionamento
de voto no bloco da dereita en tres
agrupacións, ten traído consigo a pre-
senza nas institucións dun partido de
ultradereita, VOX, que acada un papel
doblemente importante. En primeiro
lugar constitúese no terceiro socio ne-
cesario ás alianzas PP-Ciudadanos, de-
terminando parcialmente o discurso de
Pablo Casado e de Albert Rivera. Porén
compre considerar unha consecuencia
derivada da presenza de VOX e da con-
solidacións das alianzas a tres: a impo-

sición dun programa de
extrema dereita en as-
petos que teñen que ver
cos dereitos humanos e
coas liberdades. En se-
gundo lugar, e como con-
secuencia do anterior,
medra o sentimento de
inquietude entre as filas
dos votantes e militantes
comprometidos coas po-
liticas de liberdade e pro-
greso. A sombra do perfil
autoritario permanente

da dereita española, toma corpo, fai-se
máis real e evidente.

Esta evidente ameaza que nace dende
as filas da dereita, a súa real existencia,
parecía facilitar o camiño do entende-
mento entre PSOE e Unidas Podemos,
camiño que aparecía ainda máis doado
logo das declaracións de responsabeis
políticos bascos e cataláns ofrecendo,
sen contrapartida algunha, a facilitación
da investidura, sempre que existira o
acordo elemental: o acordo entre PSOE
e Unidas Podemos, as forzas que os-
tentarían máximo protagonismo.

Pero non. Vai-se pór de manifesto o
difícil que resulta chegar a un acordo
entre os dous partidos que agrupan a
maior representatividade do eleitorado
de esquerdas. Non é ademais a primeira
vez que acontece o que praticamente
certifica unha real incapacidade políti-
ca.

Cando escrebo este artigo, mentres
agardo polo eclipse parcial da Lúa, todos
os datos indican que, sen desbotar a
investidura, parece que fica descartado
o governo de coalición.

Dous datos certifican esta sensa-
ción.

O primeiro dato aportouno a execu-
tiva do PSOE decantandose por un go-
verno “monocolor” do propio PSOE ain-
da que abrindo a porta á entrada de
ministros “independentes” achegados
a Podemos. Compre traer a colación que

esta era a posición que dende a celeba-
ción das elecións, víña-se abrindo paso
nos circulos de influencia que inciden
nas decisións da executiva socialista.
As persoas que seguimos con certa aten-
ción a evolución dos acontecementos
estivemos moi atentos ás informacións
e editoriais de medios de comunicación
que, sen disimulos, apostaban por un
governo monocolor.

En todo caso a decisión adoitada
pola executiva puña ponto e final ao
discurso de Pablo Iglesias reclamando
un “governo de coalición”.

O segundo dato procede das filas de
Podemos. Poucos días despois do acordo
da executiva do PSOE e logo dunha reu-
nión, saldada outra volta polo fracaso,
con Pedro Sanchez, Pablo Iglesias con-
voca unha consulta ás súas bases para
que se pronuncien sobre a forma do
acordo de governo. Ao meu modo de
ver a forma da pregunta é irrelevante
porque calquera observador atento per-
cebe a intencionalidade da decisión.

Agora mesmo calquera escenario é
posibel en canto á investidura mais fica
aparentemente descartada a coalición
do PSOE con Unidas Podemos. Pode
aínda así o PSOE lograr a investidura
fiando a unha abstención do Partido
Popular ou de Ciudadanos ou mesmo
de Unidas Podemos, mais entón fica
constituído un governo refén sen base
parlamentar real. Unha situación moito

opinión
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inestabel que case convida a unha nova
convocatoria eleitoral para novembro
como xa teñen reclamado dende a cúpula
da patronal. Veremos.

Mais fican pregunta enriba da mesa:
é tan difícil chegar a un acordo? É real-
mente imposibel o acordo? Ou non in-
teresa? Sería distinto se as forzas rela-
tivas estiveran máis igualadas?

Distinta é a situación do noso país.
Galiza, un país sometido á permanente
e opresiva governanza do Partido Po-
pular, parece fora de toda esta perspetiva
de cambios. A ausencia dunha repre-
sentación de esquerdas e galega pro-
piamente deixa-se notar mais que nunca
debido ao importante rol que xogan na
atual situación, as forzas políticas ca-
talanas e bascas.

Agora ben, as elecións municipais e
europeias fixeron manifesto o deterioro
do governo de Feijoo e o deterioro da
súa base partidaria. Parécense abrir as
portas a un cambio de maiorías e parece
que pode tomar forma unha alternativa
liderada polo PSOE acompañada por
outras forzas.

Pero neste período prodúce-se a
descomposición de En Marea que deixa
como resultado unha agrupación lide-
rada por Luis Villares, de perfil aínda
pouco definido, e pola outra o conglo-
merado formado por Esquerda Unida e
Podemos, aínda en busca de nome,  e
as duas en busca de identidades reco-
ñecibeis. Non hai moito tempo ate as

autonómicas; probablemente entre 10
e 12 meses segundo se comenta nos
círculos máis coñecedores das dinámicas
internas do PP.

Mentres, o BNG, a única alternativa
declaradamente nacionalista e de es-
querdas, parece seguir unha curva de
resultados crecentes, seguramente sa-
tisfatorios mais tamén con plena certeza
e lamentablemente, aínda insuficientes.
As feridas sofridas ao longo dos últimos
10 anos non están fechadas nin restituído
o prestixio e a capacidade política da
esquerda nacionalista que representa
maioritariamente o BNG.

O caso é que, seguramente o resul-
tado das próximas elecións autonómicas
vai depender dos movementos que nos
próximos meses fagan uns e outros.

O PP tentará, coma sempre, de es-
gotar a lexislatura lanzando unha men-
saxe de estabilidade e seguridade á que
é moi sensíbel unha parte ben impor-
tante do eleitorado galego. O PSOE vai
ter que agardar (coma sempre¡) ao que
aconteza en Madrid si ben Gonzalo Ca-
ballero non ficará quedo pois en breve
ocupará escano no Parlamento Galego,
aumentando logo a súa proxeción pú-
blica. Un asunto que a direción do BNG
debe considerar.

E que acontecerá no abano do na-
cionalismo? Hai voces reclamando acor-
dos dun ou outro tipo, experimentos en
forma de coalición, ou propostas moi
aventureiras e nada fiabeis.

E nembargantes o camiño ten pegadas
no imediato pasado. Durante unha etapa,
entre o ano 1990 e o 2012, o BNG foi quen
de topar un modelo organizativo e político
que favoreceu a confluencia de distintos
setores arredor dun proxeto común. A
formula non é nova, é coñecida e resultou
exitosa, só precisa da vontade de inte-
gración e de acordo. A que agardamos?

En todo caso agora, nas vesperas do
25 de Xullo, esa data que une os anseios
dos que acreditamos nunha Galiza livre,
convoca-nos a todos e todas en Santiago
para convivir e partillar ilusións para un
futuro moi cercano que pode significar o
declive da dereita e a construción dun
governo de coalición alternativo.

Mais atención. O que está acontecendo
en Madrid indica a vontade última, por
outra banda ben coñecida e nada oculta,
do PSOE. Os nacionalistas galegos temos
a oportunidade agora de comprobar a

evidente intención do PSOE de dirixir e
liderar en solitario a alternativa ao Partido
Popular. De nós dependerá, en boa medida,
que o peso do BNG se deixe sentir. Os
acordos necesarios, tras as eleicións au-
tonómicas, precisan dunha representación
forte e numerosa do BNG, pois do contrario
o PSOE sentirá a atración do governo mo-
nocolor.

Queda tempo para anovar esforzos e
compromisos, para deixar atrás episodios
pasados pensando nas oportunidades do
imediato futuro, e para facer moi presente
a presenza da esquerda nacionalista e
nominalmente de quen hoxe ten a súa
única representación, o BNG. Desta re-
presentación, do seu número e da súa
forza, vai depender que se produzan os
acordos necesarios para constitución dun
governo alternativo ao Partido Popular
no que a esquerda nacionalista teña o
peso que desexamos.



CRISTÓBAL LÓPEZ PAZO 
Membro de GañaMós Asemblea Veciñal

Chámome Senlúa e vivo na Raia. Nacín
o día que explotou a lúa, o día que a

Tripla Alianza a fixo anacos para mudar
a velocidade de rotación da Terra. Ade-
cuando a rotación ao tempo de translación
ao redor do sol medio planeta quedou
mergullado nunha eterna e xélida noite
ao resgardo dos devastadores raios so-
lares. 

A vida no planeta foi reducida a un
hálito coa asoballadora vaga de mare-
motos e corrementos tectónicos que pro-
vocou a detonación simultánea da Lúa e
dos dous polos da Terra. A operación
aínda así foi un éxito, a vida persistiu. O
xénero humano eludiu a extinción á que
estaba abocado polos efectos do cambio
climático.

Cando a temperatura media do planeta
superou os 40 graos celsius a vida con-
verteuse nun luxo só ao alcance dos
países máis ricos. Unha década máis
tarde cunha poboación dezmada ano tras
ano a Tripla Alianza, formada pola OTAN,
a Federación Rusa e China, executou a
operación Salvar a Gea.

O meu pai sempre abxuraba da Tripe
Alianza, duns gobernos que en cuestións
de semanas puxeron en marcha a arris-
cada operación pero que durante século
e medio pola súa cobiza e ambición des-
medida foron incapaces de ir máis aló
dos titulares grandilocuentes e de cón-
claves estériles para reducir a emisión
de CO2 e reverter o calentamento global.
Nembargantes meu pai deixouse a vida
construíndo ao servizo da Tripe Alianza
unha nova sociedade sobre as cinzas.
Aínda embárgame a dor cando lembro o
día que o meu pai esgotado polo esforzo

de anos tomouse un respiro para con-
templar a súa idílica sociedade, foi tan
grande a súa decepción que sen mediar
palabra botou a andar e inmolouse per-
seguindo o sol do oeste. 

O acoplamento da rotación á trans-
lación non resultou perfecto. Un pequeno
desfase entre ambos movementos facía
que a devastación solar avanzara polo
leste a un ritmo de 218 m por día. Os
efectos desta asincronía foron a principal
eiva para edificar unha nova sociedade a
semellanza da imaxinada pola conciencia
ecosocialista despertada como unha epi-
fanía colectiva entre os superviventes.

O permanente estado de excepción
desta sociedade nómade fixo que a de-
sexada solidariedade entre iguais dexe-
nerara nunha obediencia cega á casta
dominante herdada dos gobernos que
integraban a Tripla Alianza. 

Este condicionamento masivo da con-
duta foi produto da inestabilidade pro-
vocada pola continuo estado en move-
mento da poboación para manterse dentro
da franxa de terra onde unicamente flo-
recía a vida. Unha estreita franxa entre a
zona xélida central da cara escura da
Terra e a raia do sol poñente do oeste. A
medida que retrocede o sol do oeste e a
terra arrefría, esta é colonizada pola so-
ciedade colmea da Tripla Alianza. 

A miña nai, aínda hoxe, repíteme
como unha letanía a lección vital que
rematou coa vida do meu pai. Segundo
ela para non esquecernos nunca de le-
vantar a cabeza de vez en cando e tomar
perspectiva para repensarnos. 

Vivimos como proscritas na raia do
sol nacente. No angosto espazo entre

Mortefría, a escura e xélida zona central,
e a zona tormentosa que precede ao
avance do devastador sol do leste. Somos
arraianas, somos a resistencia e a cada
avance somos máis. 

A Colmea expulsa automaticamente
a calquera individuo que teña o atreve-
mento de pensar e opinar por si mesmo
cuestionando a cadea de mando. Son
desterrados e abandonados á súa sorte
na xélida zona escura. Os poucos que
sobreviven a longa noite de Mortefría
son rescatados por nós para que se unan
aos arraianos ou queden a morrer calci-
nados polo sol do leste. 

Así morreron os meus avós, entre-
garon as súas vidas ao sol nacente na
primeira purga decretada pola Tripla
Alianza. Dúas vidas por cada familia foi
a cota para minguar a poboación ante a
escaseza de alimentos. Miles de volun-
tarios entregaron as súas vidas, daquela
aínda existían os lazos familiares e os
individuos tiñan vontade propia. Agora
na Colmea a reprodución está totalmente
controlada e deshumanizada, os fillos
nacen sen país. 

Onte chegamos ao lugar onde meus
avós se inmolaron por nós. Corenta anos
despois, tras unha volta completa ao
planeta neste eterno éxodo pola erma
terra estamos de novo aquí no val dos
cinco outeiros onde se fundou o pobo
arraiano. Hai corenta anos meus avós
extenuados xaceron ao pé deste outeiro
agardando o despiadado sol nacente pero
antes sementaron o xerme da disidencia
entre os patibularios máis xoves. Comi-
náronlles a loitar pola súa vida, a adap-
tarse para sobrevivir nesta árida e indó-

mita terra coa permanente ameaza do
sol do leste. Conseguírono e agora somos
máis fortes. 

Antes de despedirse, o meu avó con-
toume unha historia de cando el era
mozo, a terra aínda era verde con mares
e ríos e a lúa asomaba de noite. Con-
toume como el xunto cos comuneiros
da súa parroquia loitaron contra a cobiza
e ambición desmedida para impedir a
devastación dos seus montes comunais.
Contoume como se deron miles destas
pelexas por todo o planeta e que se non
se perderan a inmensa maioría a historia
recente non estaría escrita con lume e
sangue. Advertiume das mil formas que
ten o poder da cobiza de corromper ás
persoas para que por unhas migallas
sentencien á súa propia proxenie ao
averno. Contoume como algúns cargos
públicos carecían de límites éticos e
que provistos dunha ambición desme-
dida non dubidaban en enganar e en-
frontar á veciñanza dos seus pobos para
acadar os seus propósitos en detrimento
do ben común. O que daríamos hoxe
por ter un anaco dese monte verde e
azul onde a vida se perpetúa, moitas xa
só o podemos soñar ou albiscar polos
relatos dos nosos antergos pero nunca
o veremos. 

Soa a sirena, a temperatura exterior
supera os 50 graos hai que pórse en
movemento, toca avance. Mañá conti-
nuarei coa nosa historia porque sei que
un día seremos lexión e mudaremos as
cousas. 

Un proxecto de futuro

[6] Xullo 2019 

(Este fragmento do diario de Senlúa Arraiana foi recupe-
rado e adiantado ao noso tempo por Cristóbal López, fiel
camarada do avó da lider da resistencia arraiana). 
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ISRAA AZZAN
POETISA PALESTINA E ACTIVISTA FEMINISTA

Fillos e Fillas da” pata fea” en Xordania
superan o 338 mil,  o único fogar que

coñecen e a única terra que bicaron, onde
a alma senta comprometida alí rexéitalles
o goberno e clasifícanlles como estran-
xeiros. as mulleres xordanas seguen loi-
tando polos seus dereitos como o resto
das mulleres do mundo,  pola igualdade
de xénero,  por uns dereitos simples
como transmitir as súas nacionalidades
aos seus fillos e os seus esposos tanto
como os homes xordanos. Segundo o
constitución xordana que todos os xor-
danos son iguais mulleres e homes nos
dereitos e deberes, pero a lei da naciona-
lidade xordana di o contrario en dar o
dereito e o acceso á nacionalidade xordana,
só aos fillos e esposas de homes xordanos
e apartar o dereito das mulleres xordanas
casadas con homes estranxeiros, nin
teñen o dereito para traspasar a súa na-

cionalidade aos seus fillos nados neste
país. A campaña ¨a miña nai é xordana e
a súa nacionalidade é o meu dereito¨
levan anos tentando a tomar medidas
para loitar contra esta lexislación, e están
a chamar moito apoio, é un exemplo da
loita continua da muller. En 2017 o gabi-
nete aprobou unha lei que permite aos
fillos de xordanas estudar nas universi-
dades públicas e ter un permiso de resi-
dencia anual e esa tarxeta é válida para
traballar e licenzas e propiedade inmo-
biliaria. pero aínda así ata o 2018 só o
20% puido conseguila polos requisitos
difíciles, como lles obligar abonar mil
JOD nunha conta bancaria, e é difícil
conseguilos nun país cun ingreso medio
de 200 JOD. Un dos motivos e o máis im-
portante segundo o goberno e o rei de
Xordania que non queren Xordania que
converte nunha patria alternativa polos

palestinos, como é un país co número
máis alto de inmigrantes palestinos. E é
ridículo porque segundo o departamento
de estatísticas xordana que o número
dos homes xordanos casados con mulleres
palestinas supera o número das mulleres
xordanas casadas con homes palestinos.
Ademais, un home casado con catro mu-
lleres e ten fillos, ten todo
o dereito traspasar a súa
nacionalidade ás súas
mulleres e os seus fillos.
Entón este ¨dereito para
volver a palestina” su-
ponse que é só valido can-
do achegamos e falamos
sobre o dereito da muller,
é dicir finxir que están a
protexer unha causa en-
cima das costas das mu-
lleres. Eu mesma son filla

dunha muller xordana nada en Xordania
e non teño nin a nacionalidade e tampouco
ningún dereito en Xordania, despois de
70 anos palestina segue ocupada eu e
miles mais non coñecemos outro fogar,
un país que nos deu patadas e trátanos a
nós e as nosas nais como cidadás de se-
gunda clase.

CIDADÁS DE SEGUNDA CLASE
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a louriña

SANTIAGO.

No ano 2015, a garda civil desen-
volvía unha operación contra 9 persoas
do independentismo galego, eran detidas
nos seus enderezos de maneira espec-
tacular, como se fosen perigosos de-
lincuentes, levadas a Madrid para seren
interrogadas durante varios días, sendo

posteriormente imputadas por gravísi-
mos tipos delituosos ; pertenza a banda
armada e enaltecemento do terrorismo.
Causa Galiza, a organización política
á que pertencen varios dos detidos, foi
durante un tempo suspendida de acti-
vidade por orde xudicial, o que de feito
implicaba a súa ilegalización. Esta si-
tuación foi corrixida tempo despois e
no momento presente pode desenvolver
a súa actividade política con normali-
dade. A operación Jaro recibiu un tra-
tamento mediático moi importante, al-
gún medio case deu por sentado sen
máis que as persoas detidas constituían
o brazo político dunha suposta organi-
zación terrorista que presuntamente
operaba en Galicia, de feito, portavoces
de Causa Galiza manifestan que é in-
minente a presentación de accións
legais contra o xornal La Voz de Galicia.
Este mes de Xullo, catro anos despois
daquela operación policial, a Audiencia
Nacional retira a máis grave das acu-
sacións que pesaban sobre os 9 inde-
pendentistas galegos; pertenza a banda
armada. Catro anos angustiosos, para
estas nove persoas, despois, todo se
esvaece, como se esvaece unha pompa
de xabón no aire, e o feito constatado
pola xustiza de que ningunha desas
nove persoas pertence a ningunha banda
armada, non sae en case ningún medio
de comunicación de masas.

Retiran a acusación de pertenza a banda
armada aos imputados na operación Jaro

Bar Maceira
COÑECE AS NOSAS 

NOVAS INSTALACIÓNS E SERVIZOS
986 33 04 73 - 669 778 419
Avda. Sanguiñeda, 101 MOS

ESTACIÓN DE SERVICIO SALCEDA
Salceda de Caselas

986 349 054

MOS.

Si amigas e amigos, non se deixen
enganar porque ao fin e ao cabo ese é o
problema real. O pasado 16 de xullo
desenvolvíase un pleno extraordinario
convocado polo goberno de Mos, ao
que só acudiron os representantes do
PP e que tiña como único punto na súa
orde do día o tratamento da suposta
trama de facturas falsas, o presunto in-
tento de estafa colectiva consistente en
cobrar á veciñanza de Mos os recibos
dunha inexistente empresa de augas.
Ningún dos tres partidos da oposición
acudiu ao pleno paripé no que se pediu
a dimisión da directiva da comunidade
de montes de Tameiga e do portavoz de
GañaMós “brazo político da comunidade
de montes”, como se fose algo reprobable

que un partido político asuma unha po-
sición política nun asunto que xorde
dunha decisión política.

A comunidade de montes de Tameiga
mantén unha rotunda oposición ao dis-
paratado proxecto de arrasar cos seus
montes para construír un centro comer-
cial, e eles van ser o inimigo a bater
polo goberno municipal, neste período
no que por desgraza para os e as mo-
senses, conservaron por unhas poucas
ducias de votos a 9 acta na corporación.

A oposición de Mos unida fronte ao
proxecto do centro comercial

PORRIÑO.

O Concello do Porriño tomou a de-
cisión de proseguir co curso de defensa
persoal feminina que se realizou no pa-
sado mes de maio e que pase a ser de
carácter permanente. Deste xeito O Po-
rriño será o primeiro concello de Galicia
en ter ese curso de forma continuada,
segundo a decisión que tomaron a al-
caldesa Eva García e maila concelleira

de Seguridade, Lourdes Moure baseán-
dose na grande acollida e repercusión
que tivo entre as mulleres do Porriño e
bisbarra.

De feito foron as propias alumnas
as que instaron a manter de xeito
permanente este tipo de formación
para garantir a súa seguridade e saber
como respostar diante de calquera
agresión. 

Prosegue o curso de defensa
persoal feminina en O Porriño
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O 28 de febreiro do 2.016 fuches elixida
portavoz nacional do Bloque Nacionalista
Galego,. Como está sendo a experiencia
de ser a máxima responsable da organi-
zación política de referencia do naciona-
lismo galego?

Estou moi agradecida e é unha honra
moi grande que os militantes do BNG
me teñan dado o seu apoio para ser a
súa voz. Evidentemente isto non é un
traballo individual, é un traballo de
equipo de moitas persoas.
No ano 2016 afrontabamos un momento
moi importante para o Nacionalismo.
Fíxose unha aposta moi grande pola
renovación, porque outra xeración se
puxera fronte dun proxecto como é o
BNG que ten unha historia e unha raíz
moi fonda. Sempre digo que poder tra-
ballar para cambiar o teu país é un luxo
e facelo desde a responsabilidade é
algo moi gratificante.

Poucos meses despois de ser escollida
pola militancia fuches entrevistada no
noso xornal e declarabas: “o naciona-
lismo é a alternativa real á situación de

emerxencia nacional e social que pro-
vocaron os gobernos do PP”, como
estou segura de que segues a pensar o
mesmo, dille por favor a unha lectora
ou lector que non o comparta, por
que?

Creo que estamos nun momento no
que cada vez se ve con máis claridade
que a alternativa aos problemas de
Galiza non vai vir de fóra, senón que a
temos que construír cun proxecto propio
que teña o seu centro de decisión no
país, se non o que se ve e que mantemos
unha situación de agravio e de depen-
dencia que impide o noso desenrola-
mento pleno. Tanto nos gobernos do
PP como do PSOE vemos que o trato
con Galiza non varía. Iso significa que
a alternativa temos que construíla desde
o propio país e temos propostas moi
claras:

-Acabar co espolio enerxético a través
dunha tarifa propia que faga que o
prezo sexa xusto.

-Galiza en períodos de crise ou en pe-
ríodos de bonanza segue tendo un pro-

blema grande de migración porque non
se está apoiando eficientemente o de-
senrolo económico no país.
-Desde o punto de vista do financia-
mento, un Estado centralista no que a
recadación dos recursos segue estando
no seu centro, sendo eles os que deciden
como se distribúe. Nós temos feito un
cálculo e cada ano o Estado se queda
con 3.500 millóns que se recadan en
impostos no noso país. Estes cartos
sería decisivos para impulsar a innova-
ción, modernización das nosas estruturas,
para unha boa atención as persoas maio-

res, poñer en marcha políticas de de-
senrolo pleno dos nosos sectores pro-
dutivos básicos.
É dicir, temos moito por gañar se to-
mamos o control dos nosos recursos,
da nosa economía. Esta é a alternativa
que lle propoñemos as galegas e galegos
e que representa o nacionalismo.

Nas eleccións estatais de abril malia
experimentar unha suba significativa
de votos, o BNG non acadou represen-
tación parlamentaria en Madrid, con-
sideras que coas deputadas e deputados
galegos do PP, PS, C,S e Unidas Pode-
mos, os intereses do país non están de-
fendidos adecuadamente no parlamento
do estado?, por que?

O primeiro dicir que nas eleccións
xerais tivemos un crecemento moi
grande e conseguimos duplicar votos,
quedamos moi preto de conseguir esa
representación, sabiamos que era un
reto complexo.
Agora se demostra o que diciamos en
campaña, que as forzas estatais pasan
de Galiza, non hai axenda galega no
Estado, esta só existirá cando o BNG
teña peso decisivo, O PP e PSOE cam-
bian de posición dependendo se gobernan
ou non pero o que nos demostran e que
non teñen un compromiso cos problemas

A piques dun novo 25 de Xulio, achegámonos ata a capital do noso
país a conversar con Ana Pontón sobre a situación política en xeral
e do Bloque en particular.

ANA PONTÓN, PORTAVOZ NACIONAL DO BNG

“AS FORZAS ESTATAIS PASAN DE GALIZA, A
AXENDA GALEGA SO EXISTIRÁ CANDO O BNG
TEÑA PESO DECISIVO”

PRAZA DO CONCELLO 1 - SALCEDA



que ten Galiza, que son moitos. Falamos
das peaxes da AP9, o espolio enerxético,
o noso ferrocarril, aeroportos, todos
estes temas dependen do estado e a
discriminación e agravio con Galiza e
notoria e flagrante

Como está a situación xudicial dos 19
de Meirás?

A demanda que acaba de pór o Estado
para recuperación do Pazo de Meirás a
pon polo traballo e presión que se fixo
en Galiza. Lembro cando o BNG levaba
a reclamación do espolio do Pazo hai
15 anos quedabamos sós no Parlamento. 
O que pasou hai un ano conseguindo o
acordo unánime para recuperar este
Pazo e por todo o traballo de sensibili-
zación social, denuncia e implicación.
Entre eles a actuación que fixeron os
19 de Meirás, creo que foi un feito fun-
damental que lle deu un impacto moi
forte a nivel internacional e estatal ao
que significaba o Espolio do Pazo de
Meirás.
Neste momento a situación está pendente
de xuízo, non se sabe cando se vai ce-
lebrar, pero si que a familia Franco e a
Fundación Franco piden en total 237
anos de penas de cárcere e multas de
máis de 500.000€. Sería un escarnio,
unha auténtica aberración que nin unha
soa persoa que reclamou a devolución
do pazo poida ser penalizada por isto.

Este ano será o último ano de ENCE
na Ría de Pontevedra?

Gustaríame dicir que si, pero teño as
miñas dúbidas. Isto está pendente dunha
resolución xudicial. 
A posición do BNG é moi clara, creemos
que hai que sacar a ENCE da Ría
porque impide o desenvolvemento pleno
da mesma, e debemos acabar tamén co

peso que ten ENCE na política forestal
do noso país, non poden seguir inzando
Galiza de eucaliptos para que eles teñan
máis beneficios e deixar o noso país
nun problema ambiental dun calibre
grandísimo para o presente e futuro de
Galiza.

Cando a petroleira mexicana Pemex
entrou en Barreras, Feijóo vendeuno
como o negocio do século, agora os
mexicanos participantes naquela ope-
ración teñen problemas coa xustiza
por suposta corrupción, cal é a valora-
ción do BNG?

Aquí hai dúas partes. Por unha banda
están as mentiras tóxicas de Feijóo coa
súa propaganda, o anuncio fíxose no
medio dunha campaña electoral na que
se prometían inversións multimillonarias
con creo que 2.000 ou 3.000 postos de
traballo, logo todo quedou en nada.
E finalmente está a situación do futuro
de Barreras no que se mal vendeu unha
parte da tecnoloxía que era un dos
valores engadidos máis grandes que ti-
ñan.

Como valoras os resultados obtidos
pola coalición “Agora Repúblicas” da
que formou parte o BNG nas recentes
eleccións ao Parlamento Europeo?

Creo que tivemos un gran resultado
electoral que situou ao nacionalismo
de estado como un actor determinante.

Ás veces a política europea semella que
queda un tanto lonxe e non nos deca-
tamos da súa incidencia real, para quen
non a coñeza explícanos o máis signifi-
cativo do traballo político da Eurode-
putada galega do BNG Ana Miranda?

Unha valoración moi positiva ao seu
traballo, tanto polo seu activismo como
polos resultados obtidos na defensa de

temas moi importantes. Conseguiu so-
lucións como no caso do Xeito, o en-
vorco que se lle deu a toda a investigación
sobre o Alvia, denuncia constante sobre
a situación das Rías, o apoio a que
haxa un marco enerxético para que as
nosas empresas poidan ter tarifas que
lle permitan competir con Alemaña ou
Francia.

O cabeza de cartel de Agora Repúblicas;
Oriol Junqueras, está no cárcere: el e
os seus compañeiros e compañeiras
son para ti presos políticos? por que?

É evidente que no Estado Español a si-
tuación que se vive en Cataluña demostra
os grandes déficits que ten este Estado. 
É inconcibible que persoas como Oriol
Junqueras estean e sigan no cárcere
despois de tanto tempo. O xuízo que se
deu do Procés tamén deixou claro que
era un xuízo de tipo político onde se
estaba cuestionando era o dereito a Au-
todeterminación dos pobos. 
É necesario denunciar esa anormalidade
democrática que hai no Estado Español.
No Reino Unido Escocia expón con
normalidade referendos sobre autode-
terminación, vótase e todo o mundo
acepta o resultado da votación. Esa é a
lóxica democrática que vai a acabar
tendo que impoñerse no Estado Español,
o que non podemos aceptar e que a so-
lución sexa encarcerar a líderes políticos
por defender unha idea democrática.
Os pobos existimos e tenos dereito a
decidir o noso futuro. O que está a
ocorrer no estado español é moi grave,
pero é unha derivada máis dunha de-
mocracia de baixa calidade onde atácase
aos dereitos colectivos e individuais.
Temos dereito a unha vivenda digna,
ao traballo, a unha morte digna, a ter

uns mínimos vitais, estes son os pozos
negros que nos deixou unha transición
que está moi lonxe de ser modélica.

Como valoras o resultado global das
eleccións municipais para o BNG no
noso país?

Un proceso que sigue constatando que
estamo a alza, remontando. Que o BNG
está nun novo ciclo. 
Tiñamos o obxectivo de volver a estar
en todas as cidades, o facemos con
forza e gañando peso desde o punto de
vista do goberno. Despois de 20 anos
mantemos a Alcaldía de Pontevedra,
un ascenso espectacular en Lugo…
Creo que nos concellos o BNG ten de-
mostrado e acreditado que hai outra
Galiza posible, outra forma de entender
a política e é unha base moi solvente
de cara as vindeiras eleccións Galegas. 

Falemos Ana, da situación de distintos
concellos na nosa área de influencia, e
quero comezar por Soutomaior:

A asemblea do BNG en Soutomaior é
excepcional, calidade humana, traballo
político, cun gran resultado e apoio.
Non conseguimos o obxectivo de darlle
un cambio a Soutomaior pero estou
convencida que nas próximas eleccións
imos facelo. Para nós é unha asemblea
referencial e é un orgullo compartir or-
ganización con persoas tan entregadas,
honestas e traballadoras.
Estou convencida de que están pensando
xa nas elección galegas neste 2020 e
que virán cunha forza tremenda á ma-
nifestación deste 25 de Xullo a Santia-
go.

En Mondariz Balneario estivestes só a
3 votos da alcaldía, presuntamente o
día das eleccións a vila recibiu nume-
rosas visitas de persoas alí censadas,
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que non viven no pobo, pero que por
algún tipo de misteriosa confluencia
astral ese día casualmente alí estaban.
Fixo ou vai facer algo o BNG ao res-
pecto?

É unha cuestión que están a analizar alí
a asemblea de Mondariz Balneario. 

En Mondariz Pobo, acadastes a alcaldía
cos votos de dúas concelleiras do PP,
explícanos a versión do BNG sobre
este estraño episodio?

A Verdade que é unha situación bastante
sorprendente que non nos esperabamos.
Iniciamos conversa con Alternativa Por
Mondariz e as forzas de esquerdas e
non houbo acordo. Fomos ao pleno sen
maioría e levamos a sorpresa. Estas
concelleiras do PP explicaron que foi
un voto de castigo pola campaña tan
sucia que fixeron sobre elas. 
O que podemos garantir e que o BNG
vai desenrolar o seu proxecto electoral
sen ningún tipo de pacto coa dereita e
esta sorpresa vai ser positiva para pór
en marcha un proxecto transformador
para o Concello.

En Bueu ides seguir gobernando con
comodidade pero Félix Juncal experi-
mentou unha preocupante baixada de
votos, perdeu 1.000, e de actas perdeu
4,cal é a túa explicación?

Esta é a cuarto mandato de Félix, cando
un leva tempo no goberno pode sufrir
desgaste pero o importante é manter a
alcaldía cun proxecto sólido. Os com-
pañeiros e compañeiras de Bueu van
traballar con forza para recuperar eses

1000 votos porque o seu compromiso
con Bueu está intacto.

E no Rosal, unha alcaldesa con maioría
absoluta de tan só 26 anos como a va-
loras?

Eu quero falar de todo o Baixo Miño, o
BNG quedou como primeira forza po-
lítica, este é un resultado espectacular
en toda a comarca. Organización sólida
cun proxecto referencial, o de Tomiño,
que levan 12 anos demostrando que as
cousas se poden facer doutro xeito. 
No Rosal dáse unha combinación de
varios factores. O máis importante, un
equipo de xente nova e renovada que
foi con moitísimas ganas, pateouse todo
o Concello e demostrou que pode ser
posible.

Falemos agora das vindeiras eleccións
autonómicas, con que perspectivas re-
alistas as encara o BNG?

. Un reto moi importante, ilusionante
que enfrontamos con moitísimas ganas
e sen poñernos límites.

E ti persoalmente como estás de ánimos
e ilusión para competir pola presidencia
da Xunta?

No BNG aínda non se abriu o debate
sobre quen vai ser o candidato ou can-
didata á Presidencia da Xunta. É un de-
bate que facemos de maneira democrá-
tica, no que se poden formular diferentes
alternativas, a decisión hai que tomala
unha vez aberto ese proceso.
Eu son militante do BNG, podo traballar
en moitos ámbitos, fágoo desde que
teño 16 anos. O que podo dicir e que

estou moi orgullosa de ser a Portavoz
Nacional do BNG. 

A derrota de Feijóo, e a formación dun
goberno alternativo na que estea o Blo-
que é unha posibilidade verosímil, a
modo de síntese dinos cales serías as
liñas políticas básicas que desenvolvería
o bloque se ten oportunidade de go-
bernar o país?

Un proxecto de país pensado para que
en Galiza haxa máis oportunidades que,
sobre todo, a xente nova poda mirar
con esperanza o futuro, non como o
que temos agora que moitas persoas
viven entre a resignación e a migración.
Creemos que hai que darlle a volta a
esa situación e para iso hai que apostar
claramente para poñer o país a producir.
Temos moitísima capacidade e riqueza
en Galiza para que os nosos sectores
produtivos básicos xeren valor engadido.
Unha aposta estratéxica polo agro e
polo rural senón tamén no centro dese
valor produtivo á innovación. Queremos
unha Galiza onde se garanten servicios
públicos de calidade na Sanidade e
Educación cunha terceira pata, que ne-
cesitamos empoderar Galiza con máis
poder político.

A penúltima pregunta atínxeme per-
soalmente: eu vivo nunha parroquia
do rural galego, acaban de dar orde de
pechar o colexio no que estudiaron
meus pais, meus irmáns, eu, e no que
estudou a miña filla ata este curso; que
tipo de políticas defende o bloque para
que as mulleres e homes que vivimos

no rural poidamos ter servizos suficientes
e dignos para podermos desenvolver
un proxecto vital onde nacemos, se así
o desexamos?

O que non podemos permitir e que siga
este proceso de extinción do medio
rural galego, este é un proceso progra-
mado.
Esta lexislatura Feijóo dixo que era a
lexislatura do rural, o que estamos vendo
e que é a do desmantelamento do rural.
O que creemos e que hai que facer
unha aposta estratéxica polo medio
rural, por recuperar a actividade, ten
que haber un peso agrario e forestal de
aproveitamento do monte moi forte e
ao mesmo tempo unha estratexia de di-
versificación da actividade económica.

E a última tamén me afecta emocio-
nalmente, en A Nova Peneira estamos
moi agradecidas pola túa compañía
nas nosas galas do 2017 e do 2019,
agardamos que te sentiras cómoda e
esperamos poder brindar contigo na
do 2021.

Encantadísima sempre de poder acudir
pero non podo pechar a axenda dous
anos antes, sería moi atrevida. Senón
son eu, desde logo será outra persoa a
que estará representando ao BNG.
Creo que é moi importante que existan
medios como A Nova Peneira, inde-
pendentes, que fan prensa desde o
local, porque o local é un elemento
esencial de identidade que axuda a
diversificar un pouco o ecosistema
mediático galego.
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Rúa Pontevedra, 9 - Salceda - 986 340 520 

CAFETERÍA   BOCATERÍA



Como valoras os resultados das eleccións
municipais para o BNG de O Porriño?

Non son os que nos queriamos, claro,
pero nas nosas previsións estaba manter
as dúas actas que tiramos nas eleccións
do 2015, e así foi. Baixamos arredor de

100 votos, pero cumprimos o noso ob-
xectivo e estamos moderadamente sa-
tisfeitos.

O PP non acadou a maioría absoluta e
ábrese un escenario complexo, no que
se require de catro grupos para investir

de novo a Eva García De La Torre
como alcaldesa. Así se fai, e vós, que no
mandato 2015-2019,con Eva tamén na
alcaldía, estivestes na oposición, agora
entrades no goberno, por que?

No primeiro mandato de Eva, houbo
moitos puntos de conexión e prácticas
políticas moi semellantes ás exercidas
nos anteriores mandatos do PP, de aí a
nosa oposición. As políticas diferentes,
transformadoras e de esquerdas que Eva
manifestou que ía practicar, non existi-
ron.

Vós no 2015 nunca vos formulastes a
hipótese de entrardes no goberno?

Nós, naquel momento estabamos dis-
postos a entrar no goberno de Eva García
De La Torre, cunha premisa; baixo
ningún concepto iamos compartir goberno
con persoas que participaran na moción

de censura do 2010 Manuel Carrera e
Marcelino Coto.

E, Eva non a aceptou?
Efectivamente, preferiu a outra opción.
Algo que si fixo este ano, non contar
con Manuel Carrera, o que posibilitou a
nosa entrada.

Xa que logo, a vosa valoración do man-
dato de Eva 2015-2019 non é boa?

É mala, si.

se algunha vez exercera a responsabilidade dos recursos humanos dunha empresa,  tivese que contratar comerciais, e Pedro
Pereira viñera á entrevista de traballo, con certeza non o seleccionaría porque el non se sabe vender. se tivera que escoller a un
amigo para tomar unha caña e compartir unha conversa interesante con el, Pedro Pereira estaría nos primeiros postos. se
necesitase un consello rigoroso e solvente Pedro sería un aos que primeiro lle preguntaría, e se tivese que escoller un xestor
honesto e eficiente para dirixir o concello no que eu vivo, Pedro Pereira seria un dos que primeiro me viría á mente, porque Pedro é
unha persoa que paga a pena e un cadro político de primeirísimo nivel. Nas distancias cortas gaña moitísimo, é unha mágoa que
todos os seus veciños e veciñas non teñan a oportunidade de tomar un café con el e coñecelo.

PEDRO PEREIRA, CONCELLEIRO DO BNG NO PORRIÑO

“QUE ALTERNATIVA HABERÍA A QUE NÓS NON
ENTRARAMOS NO GOBERNO?: DEIXAR GOBERNAR AO
PP? UN GOBERNO EN MINORÍA DE TAN SÓ CATRO
PERSOAS QUE TIVERA PARALIZADO AO NOSO POBO?”
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Contratación:
622 67 45 50

"EN SALCEDA A CARÓN DA 
PRAZA DO CONCELLO"

CHURRASCO - HAMBURGUESAS - BOCADILLOS 

RUA JOAQUIN FERNANDEZ SESTELO, 12 SALCEDA
TELÉFONO 886 114 080



Xullo 2019 [13]

entrevista

Chegamos ao 2019 e ides entrar no go-
berno con ela?

Vamos ver, estas eleccións non lle dan a
maioría absoluta ao PP.

Por pouco
Quero puntualizar iso :malia que o PP
vende a nivel mediático e nos seus foros
internos que estiveron a tan só 59 votos
dela, non é verdade. Faltáronlle 523
votos para a maioría absoluta. Nin sequera
sumando os votos de C,S e de VOX
terían obtido a novena acta, faltarían 7
votos.

Vaia, pois o PP vendeuno moi ben,
porque eu mesma asumira como certa
a teoría dos 50 votos.

Pois é completamente falsa. Como che
dicía os resultados deixan unha situación
idéntica a hai catro anos, e Eva García
de La Torre ten a opción de liderar un
goberno alternativo.

Esquerda Unida, que apoiou a investi-
dura pero non quixo entrar no goberno,
di que vos trasladaron a posibilidade
de entrar eles tamén, pero vetando a
Eva como alcaldesa.

Nós nunca tivemos negociacións de go-
berno con Esquerda Unida. Si tivemos
unha xuntanza con eles, na que nos tras-
ladan a súa petición de veto a Eva. Nós
consultamos coa nosa militancia e res-
pondemos de maneira negativa. Enten-
demos que non abonda só con vetar, hai
que formular unha alternativa realista,
algo que Esquerda Unida non fixo.

E a partir de aí houbo máis contactos
con EU?

Non.
Cando ti mesmo valoras de maneira
negativa a xestión da alcaldesa no man-
dato anterior, entrar nun goberno con
ela, non che fai sentir persoal e politica-
mente incómodo?

O BNG analizou todas as opcións posibles
e tomou a decisión coa mellor das von-
tades e o pleno convencemento de que
o que sucedeu no pasado non presupón
o que vai acontecer no futuro.

Como din os bancos “rendibilidades
pasadas non presupoñen rendibilidades
futuras”

Ha ha ha ha, non sei as teorías dos
bancos, pero en política é así. Ademáis
que outra alternativa habería?, que go-
berne o PP? Un goberno en minoría de
tan só catro concelleiros do PSOE e ter
ao Porriño catro anos máis paralizado?.
Non é máis razoable tratar de incidir en
positivo na xestión pública e levar a
cabo proxectos que o BNG tiña no seu
programa?. Nós somos xente seria e
responsable e imos intentalo.

A decisión xerou debate na vosa mili-
tancia?

Si, houbo un debate intenso, como é
normal nunha organización política, de-
mocrática e asemblearia como a nosa,
non foi resolto por unanimidade. A po-
sición maioritaria foi a que resultou,
entrar no goberno.

Cales son eses proxectos que queredes
levar a cabo?

Nós non imos ter un goberno paralelo
ao partido socialista. Nós imos impulsar

as peonalizacións no centro urbano, ter
unha nova casa de xuventude e sacar
adiante o novo plan de ordenación para
o Porriño.

Unha persoa de San Benito, dicíame
recentemente que todo o mundo promete
actuacións alí, pero que ninguén fai
nada

O BNG non ten responsabilidades de
goberno desde o ano 2010. En San
Benito hai que actuar, claro que si, é ne-
cesario, como tamén o é realizar actua-
cións en moitas outras zonas de O Po-
rriño.

Que máis obxectivos tendes?
Gañar espazo na zona do río Louro para
o lecer da veciñanza. No eido cultural
normalizar as relacións con todo o tecido
asociativo, crear un novo regulamento
de participación veciñal, desenrolar dentro
del os distintos consellos sectoriais...

De ánimos e folgos como andas?
O espírito de colaboración e participación
en mellorar a vida do meu pobo, sigo
téndoo intacto, exactamente igual ca
cando empecei no asociacionismo na
miña parroquia  de Atios nos anos 90.
Agora ben, tamén teño moita cautela,
ben sei que as cousas non se resolven só
con dicilas.

Sempre che pregunto o mesmo, pero é
que case sempre que veño ao Porriño
toleo para aparcar, agora que ides estar
no goberno, que imos facer para solu-
cionar o problema de aparcamento que
ten a Vila?

É necesario facer algo, claro que si, de

feito nós temos un anteproxecto do ano
2010 de facer algo no entorno do pavillón.
Hai que miralo moi ben porque non é
doado, no Porriño non sobran os terreos
para unha obra dese calado. Ao mesmo
tempo, coa redacción do Plan Xeral, hai
que ver a posibilidade de dotar a zona
de Leandro Diz coa posibilidade de
zonas de equipamento para poder situar
alí un novo aparcamento.

Cando imos comezar a pagar as facturas
da conta 413?

É unha conta cun volume elevado, na
cal hai facturas que veñen do 2.016.Hai
que buscar unha solución e pagar, o
provedor que actúa de boa fe non é res-
ponsable dunha demora no pago. Agora
ben, distinto é que haxa algunha factura
na que o seu procedemento non sexa o
establecido na administración e outra
cousa é que o seu importe en relación
co seu prezo de mercado non estea xus-
tificado. É probable que nos primeiros
plenos ordinarios deste mandato vaian
un número importante de facturas a re-
coñecemento con cargo a remanente.
Tamén quero dicir con moita claridade
que neste mandato que vai estar o BNG
o control e a disposición de gasto ten
que mudar. Hai que marcar claramente
as prioridades de gasto deste concello.

Imos ter orzamento?
Hai un compromiso claro, non só do
BNG senón das forzas que apoiaron a
investidura que ten que haber un orza-
mento para o 2020, aprobado antes de
final deste ano.
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CALLE RAMÓN GONZÁLEZ, 12
O PORRIÑO - 986 337 807

Ti es un rapaz novo, e iso de Secretario
Xeral soa como moi importante, non?

Ha ha ha, o que che podo dicir é que
estou moi honrado e que asumo o cargo
coa máxima responsabilidade, e interese
en facelo tan ben como o meu antecesor,
Alejandro Figueroa.

Por que se produciu o cese de Alex?
Foi unha decisión responsable pola súa

parte, como sabes agora é concelleiro e
todo o tempo do que dispoña pretende
dedicarllo á súa actividade no concello
de Mos. Considerou que non podía de-
senvolver a secretaría xeral de maneira
adecuada por carecer de tempo, tamén
ten un traballo e unha vida persoal, e
púxose en marcha o proceso estatutario
para escoller a unha nova dirección.

Canto tempo levas militando no PSOE?
Un ano.

Como se produciu o teu achegamento
á política?

Eu sempre fun un rapaz con moitas in-
quedanzas sociais, creo na democracia
e no poder da razón e a dialéctica para
mudar as cousas. O discurso e a praxe
política do partido socialista estiveron

historicamente moi preto da miña forma
de entender a realidade, e é de xustiza
recoñecer que Alex, o concelleiro Ale-
jandro Figueroa, tivo o seu punto de in-
fluencia na construción do meu pensa-
mento político. Eu son de Cela, el tamén,
ten catro anos máis ca min. ...

E como describirías o teu primeiro
ano de militancia política?

As xuventudes socialistas de mos, mudaron o seu secretario xeral, un mozo de Cela, Christian González
substitúe ao anterior secretario, o actual concelleiro Alejandro Figueroa. A Nova Peneira achegouse ata o local
dos socialistas mosenses para coñecer a Christian.

CHRISTIAN GONZÁLEZ, SX DAS XUVENTUDES SOCIALISTAS DE MOS

“A ALCALDESA DE MOS GOBERNA SÓ
PARA UNHA PARTE DA SOCIEDADE,PARA
OS SIMPATIZANTES DO PP”



Intensísimo, pois cadroume nun período
de moitos procesos electorais. A verdade
este ano, o meu primeiro ano de vida
política recibín unha fervenza inmensa
do que é a práctica política en estado
puro.

Falando de eleccións, teremos inves-
tidura de Pedro Sánchez ou iremos a
repetición de eleccións, ti que pen-
sas?

Eu agardo que a responsabilidade de
todos e de todas nos leve a un acordo o
antes posible. Unhas novas eleccións
serían un inmenso fracaso colectivo.

No teu concello, en Mos, como ves o
panorama político?

A conservación da maioría absoluta
polo PP, por unhas poucas ducias de
votos, foi unha desgraza para o noso
pobo. Presumo un mandato moi com-
plicado con puntos diversos de tensión.
Nós debemos facer unha oposición con-
tudente e moita pedagoxía para con-
cienciar á xente de que outra
formade gobernar é posi-
ble.

A sociedade mosense está
moi polarizada, a suma
dos votos da oposición é
arredor de 300 máis cós
que obtivo o goberno mu-
nicipal, case poderiamos
falar de empate técnico.
E este tipo de polariza-
cións poden, se non se
xestionan de maneira xus-

ta, orixinar tensións e situacións
complexas. Ti cres que Nidia Arévalo
gobernará para a sociedade no seu
conxunto, ou só para os seus votan-
tes?

A alcaldesa de Mos goberna tan só para
unha parte da sociedade, para os simpa-
tizantes do partido popular, e por desgraza
penso que nada vai mudar.

Como valoras a decisión do conxunto
da oposición de Mos de non acudir
ao pleno extraordinario sobre a su-
posta trama das facturas falsas?

Estou de acordo. A alcaldesa na súa
campaña de marketing e propaganda
sobre ese tema falaba “ dunha campaña
política contra a súa persoa”, como se
fora ilexítimo facer política contra a súa
forma de gobernar¡¡.A única que fai
campaña, con un tema que todo apunta
a que quedará en nada, é a propia alcal-
desa, e entendo que nós non debemos
entrar no seu xogo de provocacións.

Falemos das xuventudes socialistas,
cales son os teus proxectos inme-
diatos?

A miña liña vai ser de continuidade, xa
che dixen antes que considero que Alex
fixo un gran traballo. Pretendo reforzar
o noso festival solidario, xa con cinco
anos de vida. E amosar de maneira ex-
plícita, constante e continua a proble-
mática e as necesidades máis importantes
que padece a mocidade mosense, alén
de pelexar para que se acheguen solucións
concretas para tratar de revertelas.

Dime por exemplo algunha proble-
mática especialmente grave que pa-
deza a mocidade de Mos?

O transporte público é moi deficiente, e
nun concello esencialmente rural como
o noso, é un problema moi grave. As
mozas e mozos necesitamos transporte
público de calidade suficiente e digno
para darnos un servizo que nos permita
procurar oportunidades laborais e gozar

do noso tempo de lecer. Tamén é nece-
sario mellorar as relacións co tecido
cultural, social e deportivo da nosa lo-
calidade.

Falando do festival solidario, no an-
terior estivo Digna Rivas, agora al-
caldesa de Redondela e naquel mo-
mento deputada provincial. Supoño
que a actual deputada provincial,
Victoria Alonso asistirá ao seguin-
te?

Máis lle vale. Se non quere ter un pro-
blema serio coas xuventudes socialistas
do seu pobo ten que asistir si ou si...ha
ha ha ha ha.

Rematamos Christan, que expectativas
tes ti a longo prazo da túa vida polí-
tica?

Son moi novo aínda,  de momento cum-
prir con rigor e solvencia as miñas res-
ponsabilidades en xuventudes socialistas
e apoiar a Victoria Alonso para que
sexa a próxima alcaldesa de Mos.
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MOS.

O Concello de Mos
acaba de aprobar un Plan
contra Incendios no que
se inclúen, de acordo coa
informacioń oficial,
“15.000 fincas que deberań
ser limpadas polos seus
propietarios”, unha medida
que chega con varios me-
ses de demora. Dende o
BNG lembran que a ad-
ministracioń local ten a
obriga de garantir que exis-
tan faixas de proteccioń
en torno aos nućleos de

poboacioń e denuncian a
falta de previsioń do go-
berno do PP. A lista das
parcelas que incumpren a
normativa faise pub́lica
agora, en pleno mes de
xullo, cando a Xunta es-
tablece o 31 de maio como
data liḿite para que os te-
rreos maís prox́imos aś vi-
vendas estean libres de
maleza, acacias, eucaliptos
e piñeiros.

O portavoz nacionalista
no concello, Gustavo Bar-
cia, sinala que “no termo

municipal existen numero-
sos exemplos de lugares
onde a lei se incumpre de
forma evidente” e acusa ao
goberno de Nidia Arev́alo
“deixar de lado as suás res-
ponsabilidades en materia
de prevencioń de incen-
dios”. Na suá opinioń, “es-
tando en temporada de alto
risco, non e ́o mellor mo-
mento para acometer a lim-
peza dos montes, xa que
non e ́ a primeira vez que
unha chispa dunha maq́uina
provoca un incendio”.

O concelleiro do BNG
pon como exemplo da “ne-
glixencia do goberno” a
existencia dunha finca cu-
berta de silveiras en plena
Avenida de Puxeiros, nunha
das zonas do concello con
maior densidade de poboa-
cioń. O terreo esta ́situado
entre un establecemento de
hostaleriá e un taller de au-
tomocioń e, no caso de que
un incendio se iniciara no
lugar, Barcia estima que “as
lapas poderián estenderse
con moitiśima rapidez”.

O BNG de Mos denuncia a falta de previsión para aplicar
a normativa antiincendios
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SALCEDA.

O Concello de Salceda
iniciará nestes días as obras
da primeira fase do proxecto
de mellora das instalacións
deportivas municipais de Pe-
nedo Redondo, ubicadas na
parroquia de Parderrubias.
Nesta primeira fase contém-
plase a construción dunha
sala de usos múltiples á que
se accederá dende a fachada
sur do edificio actual, na que
se contará con un vestiario.
Ademais crearase unha can-
tina con acceso dende o lateral
do propio campo, xerando
así percorridos diferenciados
para espectadores/ as e xo-
gadores/as. Esta cantina con-
tará ademais cun almacén e

dous aseos accesibles. Por úl-
timo, prevese a construción
dunha pérgola metálica con
cobertura de brezo para crear
unha zona de sombra. O pro-
xecto, cun orzamento de
87.688,13 €, executarase con
cargo ao Plan Concellos
2018/2019.

O campo de fútbol do Pe-
nedo Redondo, construído no
ano 2010 nos terreos da co-
munidade de montes de Par-
derrubias con un acordo de
cesión de dereito de superficie
ao Concello de Salceda de
Caselas, conta na actualidade
con máis de 250 usuarios/as
habituais, pois acolle aos máis
de 250 nenos e nenas das Es-
colas de Fútbol Denis Suárez,

a Sociedade Deportiva de
Parderrubias (equipos A e B),
o equipo de fútbol 8 femenino
das Escolas Deportivas de
Salceda e o equipo de Vete-
ranos do Caselas, así como
os adestramentos do propio
Caselas F. C.

As dinámicas actuais e os
esforzos en ofrecerlles aos
nenos e nenas as mellores
instalacións, fan precisas im-
portantes obras de reforma
no campo, que con esta pri-
meira fase se verán en parte

solucionadas, a espera de se-
guir acometendo melloras en
vindeiros anos, segundo as
posibilidades do Concello.

Rubén González, Conce-
lleiro de deportes, Verónica
Tourón, Tenenta de Alcalde
e Loli Castiñeira, Alcaldesa
de Salceda, visitaron as ins-
talacións xunto cos encargados
da empresa adxudicataria para
coñecer de primeira man os
últimos preparativos de cara
ao comezo da obra, que terá
lugar nos vindeiros días.

O Penedo Redondo mellora
as súas instalacións para a
vindeira tempada
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SALVATERRA.

Deu comezo a segunda
quincena do Campamento
de Verán, enmarcado no
programa de conciliación
familiar que se desenvolve
dende o Concello de Sal-
vaterra de Miño.

Este Concello leva anos
traballando dentro de di-
ferentes accións, liñas de
actuación  e programas
pola conciliación familiar
e laboral, durante todo o
ano, se ben é verdade que
é sobre todo na época es-
tival onde se fai un esforzo
máis salientable, xa que é
a época mais difícil para a
propia conciliación.  Sal-

vaterra é un Concello en
crecemento, onde moitas
parexas novas elixiron vir
a vivir e formar a súa fa-
milia nun entorno tranquilo
e onde o que se prima é a
calidade de vida.

Nun Concello cunha po-
boación infantil de 4 a 14
anos de máis de 900  nenos
é moi importante planificar
as accións tanto formativas
como de ocio e focalizalas
e dirixilas sobre todo a esa
franxa de idade, por ese
motivo este ano decidiuse,
dende Alcaldía, dar un paso
máis e estender estes cam-
pamentos de conciliación,
que nun principio estaban

enfocados ao mes de xullo,
tamén ao mes de agosto.
Así este ano a oferta es-
téndese as catro quincenas,
nas que participan máis de
100 nenos e nenas, coa op-
ción de aula matinal e co-

medor, en colaboración coa
ANPA. Durante estes dous
meses os participantes re-
alizarán diferentes activi-
dades de animación musi-
cal, obradoiros, deporte,
xogos de auga...

Campamentos de verán en
Salvaterra de Miño
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SALVATERRA.

A Alcaldesa de Salvaterra
de Miño, Marta Valcárcel Gó-
mez,  ven de presentar a pro-
gramación que ofrece o Concello
de Salvaterra ao seus veciños e
veciñas para o verán, baixo o
lema “Vive agosto en Salvaterra”. 

Achegámonos ao mes de
agosto  e con el arranca a  pro-
gramación do Verán Cultural.
Dende o Concello trabállase
para  ofrecer unha programación
variada, para todos os gustos e
idades, un programa feito e pen-
sado para desfrutar en familia.
Unha programación cultural de
calidade, con unha proposta di-
versa, cargada de actividades e
festas, onde todos teñen cabida,
e que os salvaterrenses xa teñen
nas súas  casas, e que conta
tamén cunha dimensión trans-
fronteiriza a través da Eurocidade
Monaçao – Salvaterra.

Cine, concertos, folclore in-
ternacional, folk, música, humor,
Bandas de Música e gastronomía
terán o seu espacio.

A programación arranca un
ano máis o sábado 27 de xullo
co FESTIVAL DE BANDAS 

O luns 29 de xullo, no Re-
cinto Amurallado, teremos o es-
pectáculo de “O MUNDO A
DANZAR.

Xoves 1 de agosto actua-
cións dos GRUPOS DE BAI-
LE MODERNO DO CASAL,
BAILE HIP – HOP CASAL
E GRUPO VAI DE BAILE
DE LIRA

Venres 2 de agosto, na Praza
do Concello, FESTIVAL FOL-
CLÓRICA DA A.C. PONTE-
NOVA

Xa un habitual na nosa pro-
gramación, o sábado 3 de agosto,
o Recinto Amurallado acollera
o maior festival DJ ao aire libre

de Galicia, O SON DA MU-
RALLA, 

O mércores 7  de agosto os
máis cativos poderán desfrutar
da FESTA DA ESPUMA no
Parque Público A Canuda

O xoves 8 de agosto pode-
remos desfrutar dun espectáculo
de teatro – comedia co CIRCO
CHOSCO: RISCANDO O
CEO.

O venres 9 de agosto actua-
ción das  corais de Salvaterra
acompañadas pola Banda de
Música de Salvaterra de Miño,
na Praza do Concello.  

Sábado 10 ,Imos de  GUA-
TEQUE, música dos anos 60,
70 e 80 para todos os nostálxicos
desa época, entre todos os que
veñan caracterizados de época
haberá un sorteo dunha viaxe.

Mércores 14  de agosto Ac-
tuación de Coliño Bailongo e
espectáculo infantil con Canta

Baila con  A GUAGUA Ani-
mación. 

Xoves 15 e venres 16  de
agosto CINE AO AIRE LIBRE,
na Muralla, coas película infantil
LOS INCREÍBLES 2 E LEO
DA VINCI, MISIÓN MONA
LISA

E entramos no último fin
de semana de agosto e nos
preámbulos da Festa do Viño
do Condado, luns 19, martes
20 e mércores 21 de agosto,
CURSOS/CATA . Prazas li-

mitadas  Poremos punto e final
a esta extensa programación
coa FESTA DO VIÑO DO
CONDADO DO TEA que este
ano chega a súa 60 edición,
viño, música, gastronomía fan
unha conxunción perfecta e
fan de esta festa unha das me-
llores da nosa comunidade.
Con concertos musicais de
LYS PARDO, LA SUPERSO-
NIC, BUDIÑO, MONOULI-
PUS DOP, 2CON2 E 21 GRA-
MOS.

“VIVE AGOSTO” EN SALVATERRA

ASESORÍA TERRA

RÚA MARQUÉS DE VIANA Nº 9 BAIXO. SALVATERRA

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

Abogados Moreno
info@abogadosmoreno.es www.abogadosmoreno.es
986 410 949 (Vigo) - 986 182 122 (Salvaterra)

Calle Venezuela, 12 1ºE - Vigo
Rúa Galicia, 5 - Salvaterra de Miño
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SALVATERRA.

O Concello de Salvaterra de Miño da
un paso mais na liña de aforro enerxético.
Este Concello leva tempo traballando na
sustitución paulatina de bombillas de
baixo consumo nas parroquias, e nestes
días deu un paso mais coa firma, por
parte da súa Alcaldesa Marta Valcárcel,
dun convenio coa Deputación de Ponte-
vedra  para acceder a través de fondos
FEDER a sustitución  de todos os puntos
de luz no casco urbano, recinto amurallado
e a substitución e instalación de caldeiras
de biomasa na Casa do Concello, Casa
de Cultura e no edificio do Xuzgado de
Paz.

Estas inversións enmarcanse dentro
do programa FEDER – EELL- 20019-
000-559, que conta co financiamento do
80% do FEDER, achega da Deputación
Provincial e coa inversión do propio Con-
cello, cun importe global de inversión de
máis de 300.000€.

O obxecto deste convenio é a reno-
vación da iluminación pública exterior
actuando sobre 221 puntos en casco
urbano e 61 no Recinto amurallado, aca-
dando unha reducción de consumo de
enerxía elétrica da instalación reformada
en polo menos un 30%, coa sustituación
de lámpadas actuáis por outras máis efi-
cientes, sustitución de luminarias por
outras con maior rendemento e lámpadas
de menor potencia de tecnoloxía LED,
sustitución de balastros electromagnéticos
por lectrónicos, instalación de reloxos
astronómicos como sistema de coltrol da
iluminación en horarios nocturnos, ins-
talación de sistemas de regulación de
fluxo luminoso mediante pre – progra-
mación da luminaria.

Ademáis levarase a cabo a subsitución
de caldeiras cuxo combustible é non re-
novable por caldeiras de biomasa acadando
unha reducción do consumo de enerxía
eléctrica.

Máis de 300.000€ para mellorar a
eficiencia enerxética en Salvaterra

MINHOTOLDOS Lugar da Barca, Lodeira
Monçao +351 251 651 661

Carretera N-120 - Km. 616, Nº9 Bajo A - Achas - Pereira - A Cañiza

PONTEAREAS.

O Concello de Ponteareas informa
que nestes días se incorporaron vinte
persoas desempregadas que prestarán
os seus servizos para revalorizar os es-
pazos públicos. Estas vinte persoas con-
tratadas durante nove meses formarán
parte do servizo municipal de obras no
marco da subvención concedida pola
Consellería de Economía, Emprego e

Industria por un total de 197.181,61€.
En concreto contratáronse oito peóns
para horticultura e xardinaría, dous au-
xiliares administrativos, tres peóns de
vías e obras, catro oficiais para mante-
mento de edificios públicos, un auxiliar
de museo e duas limpadoras.  “Xerar
emprego é o piar básico para o benestar.
Os esforzos deste goberno están centrados
en dar calidade de vida á cidadanía.

Vinte persoas desempregadas comezan a
traballar na mellora dos espazos públicos

a cañiza
rúa vilanova, 36



PONTEAREAS.

Á espera de cifras oficias, o goberno
de Ponteareas quere agradecer a todos
os que fixeron posible esta nova edición
das festas do Corpus. “Alfombristas, hos-
taleiros, traballadores municipais, co-
merciantes, delegacións internacionais,
medios de comunicación e veciñanza en
xeral conseguiron que este ano se manti-
veran as cifras do ano pasado en canto a
afluencia de público”, adianta o alcalde

de Ponteareas, Xosé Represas Giráldez,
unha vez consultados os rexistros das
oficinas de turismo instaladas en distintos
puntos do concello e tras as conversas
mantidas con hostaleiros e comerciantes
da vila.

Os hostaleiros da vial trasladan ao
concello un balance moi positivo desta-
cando que esta festividade chega a supor
unha facturación equivalente a tres meses
de traballo.

A chuvia non puido apagar o brillo
das nosas alfombras florais que unha
vez posicionaron as festas do Corpus de
Ponteareas no top ten das festas máis
destacadas de Galicia.

Visitantes de toda Galicia, de Portugal
e do resto do estado español ateigaron as
rúas de Ponteareas e distintos medios de
comunicación cubriron as distintas acti-
vidades para informativos e magacines
de alcance estatal. 

Os e as nosas alfombristas deixaron
o seu testumuño nas diferentes entrevistas
e reportaxes de prensa, radio e televisión
levando o nome de Ponteareas ás canles
de caracter estatal e mesmo nas súas
emisións internacionais.

Catro cámaras webs permitiron que
dende calquera punto do mundo se puidera
desfrutar dalgúns dos nosos tramos al-
fombrados que se amosaron vía dixital
dende a web do concello.

Ao igual que o ano pasado, destácase
a grande afluencia de público de Portugal

que acudiron de xeito individual e tamén
organizados en autobuses.

Ademais, visitantes de toda a área
metropolitana achegáronse a divertirse
co paso das carrozas etnográficas dos
veciños e veciñas e da animación de rúa
que acompañou non só ás carrozas se
non aos e as alfombristas durante esta
última semana. 

A concellería de Cultura que dirixe
Fernando Groba destaca a participación
por décimo ano consecutivo dos alfom-
bristas de Monçao e a visita da delegación
de alfombristas mexicano de La Octava
Noche que confeccionaron na Praza
Maior unha alfombra de 14 por 7 metros
e que quixeron arroupar coa súa presenza
cada acto organizado polo concello. 

Pola súa parte, Cristina Fernández,
quere agradecer a implicación de todo o
persoal, de voluntarios, alfombristas e
delegacións internacionais facendo posible
que esta última edición mantivera o listón
nas cotas máis altas. 

As alfombras florais de Corpus manteñen a
Ponteareas no top ten das festas máis afamadas 
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PONTEAREAS.

Os socorristas contratados
polo Concello de Ponteareas para
velar pola seguridade dos bañistas
da Freixa durante os meses de
verán traballan xa dende a pasada
semana na praia fluvial ponteareá. 

A contratación deste servizo
de socorrismo, que estará activo
os sete días da semana para con-
tribuir no benestar de todos e
todas os que se acheguen a des-

frutar deste espazo natural, pro-
dúcese grazas a unha subvención
da Consellería de Traballo e Be-
nestar da Xunta de Galicia que
se completa con fondos propios
do concello de Ponteareas.

Os socorristas traballarán du-
rante os meses de xullo, agosto
e setembro, en horario de luns a
xoves de 16 a 21 horas e venres,
sábados e domingos de 12:30 a
21 horas.

A praia da Freixa conta durante
os meses de verán co servizo de
socorrismo

Ctra. Ribadetea - Nave 1 - Ponteareas
654 424 722 - 686 999 969
talleresnoy@yahoo.es
www.talleresnoy.es

Ctra. Ribadetea - Nave 1 - Ponteareas
654 424 722 - 686 999 969
talleresnoy@yahoo.es
www.talleresnoy.es

XOÁN ALONSO
Corresponsal en Euskadi 
de A Nova Peneira LOBO DE MAR

Aínda que xa non durman ghamelas no río
Alvedosa, Redondela segue sendo unha vila

mariñeira. Aínda que non o pareza, en Redondela
moita xente, moitas familias viven do mar.

Ainda que xa niguén pesque troitas, anguías
ou muxos no río Alvedosa, Redondela segue
sendo unha vila mariñeira.

Ao carón da tarde, Victoriano adoitaba tecer
as horas e as redes dos barcos coma un auténtico
lobo da mar desterrado das autoestradas oceá-
nicas.  

Hai xente que di que un mañeiro logo de
deixar ás mareas non se acostuma a vivir en
terra fime. É coma se lles faltase o aire para
coordinar os seus movementos, para botar un
pé diante do outro sen perder o equilibro, sen
perder o norte. Tamén escoitei a máis de un
dicir que un lobo da mar, afeito a estar en
silencio mentres faena, pouco a pouco vai  per-
dendo a fala.

Alleo á visita do cometa Halley, ó golpe de
estado de Tejero e á xente que subía polas  es-
caleiras que levan dende a rúa Cruceiro ao
Campo das Redes, aquel home, un ebanista do
fío, da agulla e do mar, sempre asubiaba a me-
lodía da Saia da Carolina para afogar as penas.

Certo é que asubiar non ten moito misterio,
pero outra cousa é facelo cun cigarro de picadura
apegado ao beizo inferior, coma un escarva-
dentes, sen desafinar e levar firme o pulso da
melodía, coma un metrónomo ben calibrado.

O rao do Vitoriano semellaba ter unha  palleta
na boca e se cadra por iso era un home de
poucas palabras.

Dende esta distancia kilométrica que me se-
para daqueles tempos, non son quen de lembrar
a súa voz, porque diante miña endexamáis ar-
ticulou verba algunha. 

Cando os cativos andabamos a tocalos collóns
ao seu redor, a preguntarlle sobre a curvatura
do mar, sobre o peixe máis grande que pescou
na súa vida, sobre a hora da pleamar ou quería-
mos saber se os peixes durmían, el calaba. 

Calaba e subía dous tonos da Saia da Carolina.
Entón nós entendiamos aquela mensaxe en-
criptada;

-Liscade da miña beira!
Ainda que non o pareza Redondela ten as

portas e as fiestras abertas ó mar e as cortinas
amarelas da miña memoria recenden a fango,
xoubas e miñocas.

Ainda que xa non veñan centos de barcos
cargados de gloria ao peirao de Cesantes, en
Redondela moitas casas quéntanse co brillo de
estrelas escamadas e suor salgada.

Vitoriano tecía as horas da tarde ca destreza
dun home que sabía todas as linguas da terra e
coñecía o mar coma a palma da súa man.

Non sei si será certo o conto pero din que a
saia da Carolina din que ten un lagarto pintado e
que cando Carolina baila o lagarto dálle o rabo.

Hai estudos que din que unha fotografía, un
recendo, unha palabra ou mesmo unha melodía
pode levarte de súpeto á un lugar, a un tempo
onde xa non lembrabas que estiveches.

Cando Vitoriano asubiaba, o tempo detías e
os cativos medrábamos co seu asubío, alleos ó
paso do tempo.
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PONTEAREAS.

O Alcalde desmentíu de
plano que os salarios aumen-
tasen o 60%: “é unha gravísi-
ma falsidade coa que o PP
pretende facer política rastrei-
ra”, sinalou Represas, quen
aportou os datos oficiais re-
collidos nas actas dos plenos:
“en 2015 para un concelleiro
con adicación exclusiva apro-
bouse como salario bruto anual
25.200 euros e agora a contía
é de 30.000. Calquera con ma-
temáticas de primaria sabe
que o aumento é do 19% e
non a barbaridade do 60%”.

Ademais, o Alcalde expli-
cou que “o importante non
son as porcentaxes, o que im-
porta é o que se cobra e, por
desgraza, os salarios do go-
berno en Ponteareas seguen
sendo baixos. Segundo os da-
tos do Concello, até agora un
edil con adicación exclusiva
percibía de media 1.650 euros
netos ao mes en doce pagas.
Agora percibirán 1.579 euros
netos ao mes e dúas pagas
extras de 1.749 euros netos,
o que fai unha media para 12

meses de 1.870 euros men-
suais netos. Represas sinalou
que “non é un salario para
escandalizarse e menos aínda
cando hai membros do meu
goberno que perden un 30%
do que viñan gañando no seu
traballo profesional”.

Respecto á acusación do
PP e de ACIP atribuindo ao
Alcalde un soldo encuberto
de 12.000 euros ao ano en
dietas por asistencias a Plenos
e Xuntas de Goberno, Re-

presas fixo públicos os datos
oficiais da contabilidade mu-
nicipal que indican o cobro
dunha media anual de 6.756
euros, é dicir, 563 euros ao
mes, a metade do afirmado
por ACIP. Respecto á acusa-
ción de Belén Villar atribuin-
do ao alcalde o cobro de
3.000 euros ao mes en qui-
lometraxe, Represas cualifi-
cou a acusación de “dispa-
rate” e aportou o dato oficial
do Concello que indica un

gasto mensual de 283 euros
por todos os seus gastos xus-
tificados, como despraza-
mentos no seu vehículo, es-
tancias en viaxes, comidas
oficiais, etc…“Resulta inad-
misíbel que me acusen de
cobrar ao mes 3.000 euros
cando recibo 283 euros e
ademais por gastos xustifi-
cados Afortunadamente, a
xente puxo aos mentireiros
no seu sitio nas pasadas elec-
cións”, concluíu Represas.

o condado

Represas lamenta as “mentiras compulsivas” do
PP e Belén Villar sobre os salarios do goberno

PONTEAREAS.

O concello de Ponteareas in-
forma que a cidadanía xa pode
desfrutar dos catro bancos de
pedra e madeira que se veñen
de colocar no céntrico parque
Ferro-Ucha.

No marco do programa Me-
llora de Espazos Públicos 2018
da Deputación de Pontevedra
instaláronse estes catro bancos e
dúas papeleiras tamén de madeira
e pedra que convidan aos e ás
usuarias á reciclar ofrecendo nun-
ha soa papeleira catro contedores
diferenciados por cores (xenérico,
envase, papel e vidro).

Este mobiliario urbano é unha
doazón da Deputación de Pon-
tevedra que agora se encargará
de manter o concello pasando a
formar parte do inventario mu-
nicipal. Ubicados nun espazo de
lecer e convivencia, no que tamén
se atopa o circuito aeróbico e o
parque de calistenia así como
un parque infantil, estes bancos
ubicados baixo a sombra de ár-
bores autóctonas ofrecen un lugar
cómodo no que descansar. 

O Concello
instala os bancos
e papeleiras
selectivas

Rúa Redondela Nº 1 Baixo - Ponteareas

JOSÉ LUIS TEIXEIRA RODRÍGUEZ
DELEGADO

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

"Comida caseira,
saudable,
vexetariana e para
levar"
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PONTEAREAS.

O Concello ven de crear o I Premio
“Ponteareas, lingua e empresa”, unha
iniciativa das concellerias de Cultura e
Lingua que dirixe Fernando Groba con-
xuntamente coa Concellería de Promo-
ción Económica a cargo de Eva Gil, co
obxectivo de recoñecer públicamente o
uso e fomento do galego por parte de
empresas, autónomos e profesionais que
teñan a súa sede social ou un centro de
actividade no concello de Ponteareas.

Coa intención de visibilizar o com-
promiso coa lingua do tecido empresarial
pero tamén co ánimo de premialas e in-
centivalas, o Concello pon a disposición
dos e das interesadas un enderezo elec-
trónico ao que deben dirixir as súas
propostas premioslinguaempresa@pon-
teareas.gal

“Normalizar o uso da lin-
gua galega a nivel profesional
e promover o seu emprego
na actividade económica así
como estender o seu uso nas
relacións laborais, comerciais
e empresariais, e recoñecer
publicamente a contribución
ao aumento e mellora do uso
social do galego desde este
sector son as premisas deste
premio”, explica Fernando
Groba. As empresas poderán
presentar directamente a súa

candidatura ou seren propostas por cal-
quera persoa ou entidade, xustificando,
na medida do posible, os méritos cos
que conten. Calquera persoa que o
desexe poderá propor a unha entidade,
que entenda, que emprega o galego nal-
gunha ou en todas as súas actividades.
As propostas serán remitidas ao enderezo
electrónico sinalado nos vindeiros 10
días. Os e as aspirantes deberán xustificar
que empregan a lingua galega tanto a
nivel de comunicación externa e rela-
cional como de xeito interno ou de xes-
tión. Deste xeito, o xurado valorará o
emprego da lingua galega no sitio web
se o tivese, nas redes sociais, sinalética,
nas campañas publicitarias ou materiais
promocionais, nas súas actividades, na
atención á clientela, na comunicación
interna co persoal, etc.

Ponteareas premia o uso do galego na
actividade comercial e empresarial

PONTEAREAS.

A concellería de Medio Ambiente,
que dirixe Rosa Covelo, quere recordar
á cidadanía que cada semana os veciños
poden dispor do servizo de recollida de
enseres, referíndose deste xeito a mobi-
liario voluminoso, colchóns, neveiras ou
somieres, entre outros moblaxes de par-
ticulares e dos fogares. Todos aqueles
que queiran empregar este servizo deberán
comunicalo previamente chamando ao
número de teléfono 986 64 03 07 e os
responsables do servizo indicarán o día
e lugar onde depositar na rúa.

Dende o servizo que presta a empresa
FCC lembran a importancia de comunicar
previamente a necesidade de chamar
sempre para solicitar a recollida dos
mobles e enseres, para dun xeito contro-
lado, garantizar que este tipo de residuos

voluminosos estean o mínimo tempo po-
sible ocupando a vía pública. 

Os electrodomésticos de pouco volume
non son considerados enseres e non po-
derán deixarse na rúa nin nos contedores,
tendo que ser depositados no Punto
Limpo Municipal ubicado en Areas.

Que deixar no Punto Limpo?
O punto limpo ofrece un amplo ho-

rario, de luns a venres de 08:30 a 13:45
horas e de 16:00 a 18:00 horas, estando
aberto tamén os sábados de 10:00 a
13:00 horas. Todos e todas as empa-
droadas en Ponteareas terán dereito a
usar sin coste os servizos do Punto
Limpo. Dende aceites de fritura a elec-
trodomésticos ou restos de obras me-
nores son recollidos no Punto Limpo
Municipal que só poden empregar úni-
camente particulares. 

Colaboración veciñal para un uso
axeitado de recollida de enseres

BAR A FOUTEZA
Rúa Rosalía de Castro 128, Baixo.

SALVATERRA



PONTEAREAS.

O concelleiro de Cultura
e Lingua, Fernando Groba,
fai un balance positivo da
terceira edición da feira do
libro de Ponteareas na que
abriron os seus stands oito li-
brarias e unha editorial e pola
que pasaron as e os escritores
galegos máis salientables deste
último ano.  Grazas á feira

do libro os e as ponteareás
puideron conversar con es-
critores como Raquel Castro,
Beto Luaces, Isabel Blanco,
María Soliño, Luís Vallecillo,
Manuel Esteban, Diego Gi-
ráldez, Anna R. Figueirido,
Elena Gallego, Arantza Por-
tabales, Alberte Momán, Io-
landa Zúñiga, Clara do Roxo
ou Xoán Curiel.

Presentacións, sinaturas
de libros, concertos, obradoi-
ros, charlas sobre autismo da
man de Familias Azuis, a
convivencia lingüística do
alumnado ponteareá a través
do ERASMUS+ e descontos
en todos os libros foron os
ingredientes que fixeron que
esta feira medre e se asente
atraendo, cada ano, a un pú-
blico máis amplo. 

Fomentar a lectura e es-
pertar a curiosidade polo
mundo das letras en todos
os seus formatos son algúns

dos obxectivos da Feira do
Libro de Ponteareas que se
organiza en colaboración
coa Federación de Libreiros
de Galicia e que este ano
contou coa colaboración es-
pecial do pregoeiro, Roi Vi-
dal Ponte, dramaturgo e es-
critor. 

Fernando Groba agradece
a todos os participantes a súa
colaboración e salienta desta
edición a interacción que se
producíu entre escritores, lec-
tores e os libreiros e librei-
ras.
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A Feira do Libro, cita obrigatoria na axenda de verán 
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TERRAZA DE VERANO INTERIOR
Carretera N-120

Vilasobroso - Mondariz
Telf.: 986 654 434
Móvil 681 377 509

25 años a su servicio

Restaurante Ó RianxoPIZZERÍA
La Moderna
Rúa Ramón Peinador
Mondariz Balneario

622 62 64 54
986 07 76 73

AS NEVES

Este pasado sábado 20 de
xuño celebrouse no auditorio
Vázquez Portomeñe no Concello
de as Neves, a asemblea xeral
da asociación de traídas de auga
rurais de Galicia: Coxapo.

Esta foi unha asemblea his-
tórica para a auga do rural galego,
nela as traídas asociadas deci-
diron formar, xunto co resto das
traídas europeas, unha alianza.

Todo comezaba en Austria,
onde ou 21 de setembro de 2018
representantes de diferentes paí-
ses reuníanse en Viena para dis-
cutir, entre outras cousas, a ne-
cesidade unir forzas fronte a
nova lexislación europea en ma-

teria de análise da auga.
O 5 de xuño celebrouse na

Consellería de Sanidade, en San-
tiago de Compostela, o evento
“ Status quo das comunidades
de usuarios de auga de consumo
a nivel de Europa” coa partici-
pación de Consellería de Sani-
dade, o concello de Tomiño, o
concello de Abegondo, repre-
sentantes de Irlanda, Austria,
Italia e Coxapo.

O 6 de xuño amosábanse
aos representantes europeos as
instalacións das comunidades
de usuarios de Tomiño como
representación do novo camiño
que as comunidades de usuarios
galegas están a percorrer no seu

proceso de abastecer ao rural
galego de auga de calidade.

Nestes encontros naceu a
idea de crear unha entidade “pa-
raugas” que unifique os esforzos
dos usuarios e as asociacións
dos países de Europa. Quedou
demostrada a importancia de
compartir ideas, información,
esforzos e traballo para conseguir
auga de calidade.

Por outra banda, e gracias
ou proxecto europeo Life Rural
Supplies (elixido coma un dos
mellores proxectos europeos do
ano 2019), quedou de manifesto
a viabilidade económica das
traídas de auga fronte ás macro
construcións de abastecemento. 

Asemblea xeral da Asociación de Traídas de
Auga Rurais de Galicia: Coxapo

AS NEVES

Na reunión celebrada, este
luns 1 de xullo, entre o persoal
do Centro de Saúde, o Alcalde
e a Concelleira de Sanidade e
Servizos Sociais, identificáronse
as deficiencias de persoal mé-
dico que afectarán a atención a
pacientes durante todo o verán.
Dos/as tres médicos/as coas
que conta actualmente o cadro
de persoal, só van prestar servizo
dúas delas durante estes meses
de verán, ao non ser substituído
este persoal no seu período va-
cacional. Isto supón que as citas
médicas van ser, como mínimo,
duns 20 días a partir da súa pe-
tición.

Por outra banda, traerá como
consecuencia que as veciñas e
os veciños van ser atendidos/as
por distintos facultativos/as,
que, ademais, ocasiona un pro-
blema para ambas partes (des-
coñecemento da problemática
do/a paciente e do seu historial,
falla de seguimento na historia
clínica, aumento de traballo no
mesmo horario…).

O servizo de Pediatría non
será substituído no mes de
Xullo, sendo derivado á A Ca-
ñiza, na dirección contraria ao
lugar onde se atopa o hospital
de referencia, Vigo, o que supón
unha perda considerable de tem-
po no caso dunha urxencia.

As Neves reclama atención
sanitaria eficiente

o condado



Nun debate, tenso, a cara de can, nunha
televisión, tocouse o tema da enorme

desigualdade de ingresos habitual hoxe en
todos os países avanzados, antes era unha
característica dos subdesenvolvidos, con
especial mención para o Reino de España,
onde parece medrar sen ningún freo. Os
participantes contrarios á desigualdade
apenas aportaban nada máis que cifras.
Abrigaban a pretensión de que fose dabondo
para que todos desaprobasen o feito. Os
que non a cuestionaban, porque non vén
na desigualdade nada obxectable, senón a
constatación de que a minoría que cada
vez ingresa máis, é a que máis aporta aos
fondos públicos, despois de ter sido a que
emprega a máis traballadores, polo seu
lado, respondían cun sucinto: e que? Ou,
cal é o problema? Para a continuación se
contestar a si mesmos. O problema é a en-
vexa que senten os que presentan os datos
de desigualdade como unha ofensa. En-
téndase unha ofensa moral. Inda que esta
palabra, diría, non se pronunciou en ningún
momento. 

Polo tanto, admitamos, o problema
da desigualdade non é un problema eco-
nómico, senón un problema psicolóxico
ou do carácter da xente, da maioría que
cada vez ingresa menos. Daquela, consi-
derala un problema é adoptar o punto de
vista dos que posúen mal carácter ou
unha mala educación. Non do punto de
vista da ciencia, da economía, necesaria-
mente sometida á lei da competencia e,
xa que logo, a premiar aos máis compe-
titivos. Que iso comporte deteriorar cada
vez máis as relacións sociais conforme á
lóxica do negocio, eliminando todo espazo

onde gozar do non negocio, é dicir, do
simple ocio, é un problema de educación.
De igual modo que debe ser un problema
de mala comprensión cargar na conta da
crecente desigualdade económica o de-
terioro imparable do xuízo moral.

Adam Smith, o primeiro gran teórico
do capitalismo, inda entendía a economía
coma unha extensión da moral. Igual que
o seu mestre, Hume, crían que todo ser
humano era competente en temas morais.
Porque entendían a capacidade moral
humana como a operación de se poñer
en lugar dos outros e pensar en como re-
accionariamos se ocupásemos ese lugar.
Iso é o que chamaban “simpatía”.

Os primatólogos actuais teñen des-
cuberto que a simpatía non é exclusiva
dos humanos. Outros animais son quen
de se poñer no lugar do outro. Un chim-
pancé con fame reparte a comida con
quen observa no mesmo estado. Máis
impresionante é, sabendo a ineptitude
destes animais para nadar, descubrir que,
de facermos caso a Goodall, un macho
adulto perdeu a vida para rescatar a un
bebé que caira a auga.

Moitos humanos están a caer nas au-
gas do Mediterráneo e moitos dos seus
conxéneres se botan ao mar para os res-
catar. Compórtanse como primates do-
minados polas súas emocións morais.
Como as masas que senten envexa polo
éxito económico das minorías, non actúan
racionalmente. Non ven que o mellor para
eles é confiar nos gardas, do zoolóxico, e
nos gardas da selva financeira pois estes
son persoas que non actúan emocional-
mente, senón mediante cálculos científicos. 

ÁNGEL PÉREZ
Profesor de Filosofía Envexa
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Non sei si pra encabezar estas liñas e bo
recurrir a o refraneiro popular, que tantas

veces acerta. E teriamos que dicir,¨ Despois
da tempestade ven a calma ´´. Isto e o que
ocorre, despois das eleccións. Despois desa
carreira contra relo de promesas, inaugura-
cións, e ameazas, volven todos a realidade.
Hai que buscar o poder o prezo que sexa,
como si hai que facer pauto co demo. Aquí os
que perden sempre son os paisanos, que
tamén teñen parte de culpa por deixarse en-
ganar. Uns votan pola relixión, outros co
medo, por que inda que hai (dedocracia).
tamén hai medo. Tamén moitos votan por
intereses. Dende fai moitos anos, os concellos,
as Deputacións, as mancomunidades, enché-
ronse de enchufados que na vida real, non
servían ni para Deus, nin para o demo. Con
isto non quero insultar a ninguén. nin quero
dicir que son todos. Hai moita xente de moita
valía nas nosas administracións. O asunto e
que en moitos casos moitos votantes nun
pensan na valía dos candidatos. Na maioría
das veces a simpatía ou a ideoloxía que todos
temos no cerebro, traizoan as expectativas e
fainos deixar de ser críticos, e a critica e moi
importante na política. A política ten que fa-
cernos reflexionar que nos convén mellor a
nivel colectivo, pensando coa cabeza e non co
estómago. A cousa non e fácil, nestes tempos
de globalización social e mental onde vamos
camiño do pensamento único esta e a realidade
de vida e de países. Os candidatos hoxe mais
que nunca, son de cada casa o mellor. Fora os
lideiras de turno que ansían cambiar o mundo,
por que o que si está claro e que sempre

haberá una minoría solidaria e humana que
as veces fai milagres sen ir a misa, son aqueles
que desenrolan distintas actividades en pro
do seu semellante. Pero a maioría dos políticos,
son una robótica de experimentos. Se durante
o período das campañas, faces un análises
sinxelo destes individuos que van na política
a todo trapo, date ganas de chorar. O candidato
rodeado dos seus sicarios políticos, o mesmo
baila, que canta que fai de pallaso. O mesmo
ameaza que xura por deus que non entrara en
trato cos seus adversarios, os cales descalifica
de tódalas maneiras. Despois das eleccións,
xa e outro cantar. Aí os temos cada día men-
tindo e vendendo a súa palabra, e para terminar
a súa fodida traizón o electorado, en moitísimos
concellos, subíronse os seus soldos en canti-
dades desorbitadas. En realidade este e xa un
mal vello. Para inventar un político novo,
tería que nacer un home novo sobre a terra.

FRANCISCO ALVAREZ KOKI

opinión

O PARTO POSTELECTORAL

RÚA MIGUEL DÁVILA, 14
ARBO

REMEMBER
TASPAS - CAFÉ
PIZZAS - BOCATAS

A MELLOR CARNE
PARA A FRANQUEIRA
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o condado

PONTEAREAS.

A Deputación de Pontevedra aprobou
en Xunta de Goberno o expediente de
contratación para adxudicar as obras de
mellora da mobilidade peonil nas inme-
diacións da igrexa de Guláns en Pontea-
reas. Inícianse agora os prazos para que
a institución provincial saque a licitación
o proxecto, se abra a recepción de ofertas
e se contrate á construtora, trámites que
deberían estar listos antes do inverno se
non xorden complicacións. 

A actuación, impulsada polo depar-

tamento de Mobilidade provincial, pre-
tende aumentar a seguranza viaria con
elementos de calmado de tráfico e unha
plataforma única entre os equipamentos,
de feito que se habilita unha ‘zona 30’
de velocidade máxima. Darase así resposta
ás continuas reclamacións da veciñanza
da zona e do alumnado do centro de en-
sino para rematar coas situacións de
perigo para as persoas que pasan cami-
ñando polo ámbito de actuación (un
treito de medio quilómetro da estrada
provincial EP-4004). 

A mobilidade peonil mellorará na
parroquia de Guláns en Ponteareas  

PONTEAREAS.

A concellería de Benestar Social e
Igualdade, que dirixe Verónica Carrera,
colabora con Familias Azuis no desen-
volvemento do programa TEApuntas
que durante tres xornadas permitirá que
as persoas con autismo desfruten dunha
actividade que favorece e mellora as ha-
bilidades sociais de forma espontánea. 

O pasado xoves día 4 os e as parti-
pantes déronse cita no centro social da
rúa Oriente para crear con pezas do
Lego un universo colectivo e individual.
Este xoves día 11 e o vindeiro xoves día

18 volverán xuntarse nesta actividade
de construción con legos que é boa para
mellorar a comprensión de instrucións,
a motricidade fina, o xogo simbólico e
fomenta o pensamento lateral. Todos
estes aspectos, favorecen a súa inclusión
na sociedade. Esta actividade está orga-
nizada por Familias Azuis,  que traballa
polo benestar das persoas con autismo e
para a súa visibilización na sociedade.

Se tes TEA e es amante dos legos e
tes entre 6 e 15 anos, contacta con
Familias Azuis e desfruta dunha xornada
de lecer. 

TEApuntas volve ao centro social
para unha sociedade en igualdade

En As Neves
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entrevista

Un ano máis Felipe, por que edición
ides?

Como dicía o alcalde Juan González
estamos na edición 12+1.

É como esta a saúde do festival?
Creo que ven, que está forte. Hai 5 edi-
cións comezamos a internacionalizar o
festival, conta con moi boa resposta de
público, de crítica e espero que dure
moitos anos máis.

Cóntanos as características desta edi-
ción do Nigranjazz?

Este ano temos todo bandas mixtas, no
sentido de que son galegos mesturados
con músicos internacionais, é un pouco
o reflexo de que o músico galego de
Jazz está internacionalizado. 
O Primeiro día temos a Banda de Pablo
Castaño, un cuarteto que acaba de editar
un disco. El é de aquí pero estivo en
nova York 10 anos. Un cuarteto que
pode ser Cuarteto internacional per-
fectamente pola súa brillantez.
Logo temos o mesmo día un cuarteto
mixto como Xosé Miguélez, un ourensán
residente en Nigrán, gañador do Martín
Códax deste ano co pianista franco-

americano Jean Michel Pilc, pianista
recoñecido internacionalmente, e con
dous músicos portugueses de moito re-
nome. No segundo día, no escenario
grande, temos ao saxofonista redondelán
Fernando Sánchez, este leva uns anos
en Holanda. Montou para o festival un
grupo de mozos talentos europeos, unha
banda específica para Nigrán na que
sobra o talento. Igual lle falta nome,
pero lle sobra talento.
Para rematar no escenario grande temos
a presenza de Deborah Cárter, unha
cantante americana que leva en Europa
bastantes anos, na súa banda a metade
dos músicos son galegos. Ademais con-
tamos cos concertos do Rilla na Rúa,
dura os mesmos días co Festival.
E logo temos as clásicas Jam Sessions.

Cóntanos en que consisten as Jam
Sessions.

A Jam e xuntarse nun escenario e tocar,
calquera que teña a capacidade de tocar
algún instrumento. Hai que coñecer os
estandars, os temas e como funciona
un pouco o Jazz. Esta é un pouco a
parte bonita.

E quen decide quen sube ou non, os
propios participantes?

Si, por suposto. O que está capacitado
para tocar, pode subir a facelo.

E se sube un camándula como min
que non ten nin idea?

Entón sacámoste, Nunca se deron este
tipo de problemas. A xente ten respecto 

Algunha vez atopácheste con algunha
sorpresa agradable de xente que subira
que non coñecías e sorprendérache o
seu talento?

Continuamente, non só no Nigranjazz,
senón en calquera Jam Session. As
veces ata aparecen músicos interna-
cionalmente coñecidos nas Jam. Un
ano ata apareceu Jerry González aquí
no NigranJazz.

Que é Jerry González?
Jerry faleceu o ano pasado. É un histórico
do Jazz Latino que tocou con todo o
mundo, apareceu un ano no Nigranjazz
e sentouse, preguntoume, sabes quen
son? E díxenlle honestamente, paréceste
un montón a Jerry González pero non
sei que fas aquí, díxome que estaba vi-
vindo en Bouzas, incríbel.
Cantas persoas son necesarias para
unha banda de Jazz?

Necesarias pode ser unha.
E poden subir catro ou cinco persoas
que non se coñecen de nada e tocar de
maneira coordinada?

Iso é o bonito, xente que non coñeces,
na que as veces nin sequera falas o
mesmo idioma, podas tocar música e
conectar máis alá das palabras é o
bonito da música.

Díxome unha vez unha profesora que
a música é un idioma universal que
pode conectar a sensibilidades dife-
rentes incluso moi dispares.

Si, a música é unha linguaxe universal
do ser humano máis alá das palabras,
hai xente que di que vai máis profundo
cás palabras.

Eu sego a prensa dixital no mundo do
jazz e teño a sensación de que se está
espallando notablemente, non?

Moitos concellos están apostando por
este modelo de festival. Falamos de

FELIPE VILLAR, DIRECTOR DO FESTIVAL NIGRANJAZZ

“A MúSICA é UNHA LINGUAXE UNIVERSAL DO SER
HUMANO QUE VAI MÁIS ALÁ DAS PALABRAS”
O Festival Nigranjazz vén celebrándose desde 2007 en Nigrán, un festival
nunha contorna paradisíaca, ao carón do mar e cos mellores artistas
internacionais, e galegos. este ano conta coa súa Xiii edición, e será o 26 e 27
de xullo. Achegámonos ata Nigrán e conversamos con Felipe Villar, director do
Festival.
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Moaña, de recente creación, Cangas,
Nigrán, Bueu. Normalmente hai algún
veciño que toca Jazz a un certo nivel
xa e por aquí veñen as propostas. Son
propostas culturais que saen bastante
baratas e iso é difícil de rexeitar.

Con éxito de público?
Si, eu penso que si. Este ano en Moaña
teñen unha programación espectacular,
Cangas xa é un clásico, Bueu sumouse
o ano pasado, é unha corrente de fes-
tivais pequenos de Jazz que van su-
mados ao auxe do Jazz en Galicia.

Organizar calquera evento leva un
compoñente elevadísimo de volunta-
rismo, chamadas telefónicas, correos,
mensaxes, ir buscar persoas ao aero-
porto, mesmo facerlles oco nas vosas
casas, sigue existindo ese compoñente
na organización?

Si, non tanto coma nos primeiros anos
extenuantes para min.No caso de Ni-
grán xa nos últimos anos apoiámonos
nunha produtora por esixencia do Con-
cello e a min alivioume un montón,
pero é certo que o contacto e a relación
cos músicos é moi persoal. 

Que tal as relacións co Concello?
A relación con Juan e o equipo que
ten agora de goberno moi ben, isto
para min é moi importante. Que nos
dean subvencións e fundamental, pero
hai máis cousas. A ilusións deste tipo
de festivais non é para gañar diñeiro,
é outra cousa. Eu nesta corporación
percibo que moita xente, non só Juan
ten moita ilusión e cariño polo Festival,
isto se fai efectivo á hora de traballar.
Lembro o ano pasado a os mesmo
concelleiros montando o escenario a
última hora e traballando moito para
o festival.

O escenario no que se desenvolve o
Nigrán jazz supoño que será o mesmo
de sempre, escenario incomparable.
Para que non o coñeza, descríbenolo,
por favor.

O escenario é a metade do Nigranjazz,
hai que miralo. A gratuidade, o esce-
nario é un bo día garante a afluencia
masiva.

Onde é, como se chama?
Isto é no Esteiro da Foz, o que separa
Nigrán de Baiona, na Ponte da Rama-
llosa, no paseo, nun pequeno cadrado
de céspede, tocando o mar. Un sitio
privilexiado para ver o Festival. 

E para rematar, unha mensaxe as
lectoras e lectores para que os animes
a que asistan a esta XIII edición do
Festival.

Animalos a coñecer este sitio, a coñecer
o jazz que é para vivir en directo.
Creo que o Nigranjazz proporciona
unha experiencia interesante para co-
ñecer o jazz de primeira man. Achegar
a mirar o ambiente e escoitar aos gran-
dísimos músicos galegos que temos
agora mesmo.

- Salón de billar y dardos
- cafetería
- bocatería
- tapería
- bocatas y hamburguesas
caseras XXL

A RAMALLOSA - NIGRÁN
986 387 156



AS ENTREVISTAS DE VERÓNICA

A ultima vez que te entrevistamos pe-
dímosche un prognóstico para as mu-
nicipais no Val Miñor e dixeches : eu
vou estar na maioría absoluta ou ro-
zándoa,  Juan maioría absoluta con
solvencia, e en Baiona o PSDG vai ser
o mais votado pero vai precisar pactar
para poder gobernar,  un pacto con
varios actores,  desta volta andaches
fino.

O prognóstico político sempre obedece
a determinados patróns sociolóxicos
que en moitas ocasións se obteñen pi-

sando o terreo e relacionándote coa
xente que é sen dúbida o mellor ter-
mómetro para poder saber o que vai
acontecer nos resultados electorais,
malia que  a redes tamén o son hoxe
en día unha ventá importante para co-
ñecer como están as cousas.

E ti es deses alcaldes que pisas o te-
rreo?

Eu si. O hábitat dun alcalde debe de
estra na rúa que é onde miras os pro-
blemas e as necesidades da veciñanza
e tamén o avances que se van acadan-
do.
E sobre o terreo cales son as valora-
cións que observas da peonalización
da praza Paradela?

Satisfacción absoluta e rotunda. De
feito temos moitos comerciantes e ve-
ciños pedindo que espallemos o que
fixemos na praza Paradela a máis zonas
do noso Concello.

Ides facer caso ás súas demandas?
Si, desde logo que si.

Por exemplo?

Unha das obras que quero continuar e
a da praza san Bieito onde esta o cris-
taleiro e a continuación desta rúa abor-
daremos Párroco Maríño.., temos un
montón de ilusións e de proxectos para
mellorar o noso pobo.

Esas son actuacións que tes pensado
abordar neste mandato ?

Si,  claro neste mandato. 
A oposición acúsache de que te centras
no casco urbano, e tes ás parroquias

abandonadas?
A oposición pode fabular o que lle pa-
reza, pero as veciñas e veciñas son
conscientes de que o noso goberno
actúa en todo o concello. Podemos
equivocarnos claro, pero a miña vontade
é actuar sempre de maneira equitativa
e xusta, atendendo primeiro a quen
primeiro o necesite, e no meu ánimo
está mellorar e dar servicio a todos e
cada un dos currunchos de Gondomar,

PACO FERREIRA, ALCALDE DE GONDOMAR

O atomizado panorama político
que presentaba a corporación de
Gondomar no ano 2015 deixou
paso a unha cómoda maioría
absoluta do partido socialista que
fai de novo a Paco Ferreira alcalde
do seu pobo, desta volta cunha
situación aritmética moitísimo
máis cómoda.

“O PROBLEMA DO TRANSPORTE EN GONDOMAR VAISE
ARREGLAR CANDO OS VOTOS MANDEN A FEIJOO Á SúA CASA,
E FAGAN A GONZALO CABALLERO PRESIDENTE DA XUNTA”
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desde a praza Paradela, ata o lugar
máis recóndito de calquera das nosas
parroquias.

Que che pasa con Manuela que non
lle deixas formar grupo municipal,
teslle manía?

En absoluto, todo o contrario. Eu xa
dixen unha vez no voso medio de co-
municación que,  desde a discrepancia
ideolóxica, Manuela en particular e o
BNG en xeral parécenme serios e co-
herentes, non van dando bandazos dun
sitio para outro, como fan algúns. O
que acontece é que eu non son ninguén
para deixar ou non deixar que se formen
grupos municipais. A min, como non
podía ser doutra maneira non me queda
outra que respectar o criterio obxectivo
do secretario municipal, que coa nor-
mativa vixente na man, considera que
cun só concelleiro non se pode formar
grupo.

O voso concello ten regulamento que
determine iso?. Coa lei na man iso
que dis é discutible

Temos regulamento si, que non define
moito nese tipo de cuestións. Como
che dixen a decisión é técnico xurídica,
en ningún caso política. Eu non teño
ningún interese en que o BNG forme,
ou non forme grupo municipal. A miña
vontade é constituír un goberno sólido.

Supoño estarás moi orgulloso do apoio
tan grande que che outorgou a veci-
ñanza de Gondomar que che fixo
pasar de 4 actas a obter 9 e maioría
absoluta.

Dicir orgulloso é pouco Verónica.
Estou inmensamente honrado pola con-
fianza recibida, e desde a humildade
máis absoluta só podo prometer que
nestes catro anos vou pór todo o que
teño para tratar de responder ao enorme
caudal de confianza, afecto e compren-
sión que recibo, día si e día tamén, dos
veciños de Gondomar

Cales son as liñas de traballo maís sa-
lientables que pretendes desenvolver
este mandato?

As miñas políticas son moi transparentes:
o máis significativo para este mandato
vai ser o desenvolvemento da urbani-
zación do polígono da Pasaxe e o
PXOM.

O PXOM un problema histórico de
Gondomar . 

Téñoo absolutamente claro, e este
alcalde está firmemente comprometido
co seu pobo para que o antes posible
deixe de selo.

O transporte público segue a ser un
problema grave do teu pobo?

O tema do transporte vai solucionarse
no momento que o señor Feijoo non
estea no goberno da Xunta e sexa subs-
tituído por Gonzalo Caballero.  Ao día
seguinte de ser elixido un presidente
socialista temos arranxado automati-
camente ese problema. A Xunta abafa
cos concellos pequenos cos grandes
como Vigo non ten valor.
Cada vez ten máis concellos cos que
asañarse, porque o PP non para de
perder poder territorial

Eu creo que non van ter tempo de asa-
ñarse máis, pronto haberá un goberno
socialista na Xunta 

Ves a Gonzalo como presidente da
Xunta de Galicia 

Eu miro na Xunta ao candidato socialista
que ten todas as papeletas de ser Gonzalo
Caballero, si. Un home moi preparado
que será un excelente presidente.

Cando esta entrevista vexa a luz, xa
se terá celebrado o pleno de investidura
de Pedro Sánchez, hoxe, non pintan
moi ben as cousas, ti como o ves?

Eu nunca esperei nada de Podemos. O
que si agardo é que aos poucos se
vaian re configurando os espazos polí-
ticos cara ao escenario do bipartidismo,
ao meu xuízo o máis desexable para a
estabilidade e o ben común. En relación
á túa pregunta, eu espero que non sexan
necesarias unhas novas eleccións, sería
un disparate.

Rematamos Paco, a túa carreira polí-
tica remata en Gondomar ou tes aspi-
racións máis altas?

Non teño ningún interese en saír de
Gondomar. Eu estou namorado do meu
pobo, e a miña aspiración e transformalo
en positivo de maneira radical, quero
que o noso paso pola alcaldía deixe
unha profunda pegada nas xeracións
posteriores.
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NIGRÁN.

O festival 'Solpor Monteferro' or-
ganizado polo Concello de Nigrán con-
solídase como un dos máis señeiros no
municipio tras reunir este venres 5 e
sábado 6 a preto de 5.000 persoas neste
increíble miradoiro, á tardiña, e coa
música dalgúns dos mellores grupos
da comarca. Neste enclave único tivo
lugar a terceira edición (a máis multi-

tudinaria ata agora) con María Yfeu e
The Mirror o venres e Mon Band, Gain
Over e Fabulosos Weekend (grupo li-
derado polo actor Manuel Manquiña)
o sábado.

‘Solpor’ confírmase así coma un
dos festivais máis singulares de Galicia
e que máis expectación xenera. Orga-
nizado nun espazo protexido, o máximo
respecto medioambiental reinou durante

os dous días e seguirá a ser unha prio-
ridade para o Concello de Nigrán. Un
ano máis, cumplíuse o obxectivo de
gozar da música ao aire libre nunha
contorna privilexiada, nun palco pro-
xectado cara ao Atlántico sobre o máis
grandioso dos escenarios, un xeito dis-
tinto de desfrutar dun concerto, cos
cinco sentidos postos na contorna e su-
mando ao ritmo das ondas o das mellores
actuacións en vivo. 

"Trátase dun festival moi novo pero
que tivo gran acollida xa dende o seu
primeiro ano, no 2017. Asiste un público
moi familiar e moi respectuoso coa
contorna, polo que consideramos que a
súa creación foi un gran acerto", sinala
o alcalde, Juan González.

O festival ‘Solpor Monteferro’
consolídase con asistencia record
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Primeira ruta de sendeirismo para
coñecer os arredores de Gondomar

AGROMOTO MARTÍNEZ, S.L.
VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Motocicletas y Scooters Multimarca

Maquinaria Agrícola, Forestal y Jardín

Diagnosis Moto Multimarca

Avda. Ramón Franco, 9 - Bajo - O Rosal
986 62 50 26
agromotomartinez@agromotomartinez.com

PELUQUERÍA M&N
RÚA COUSO S/N - O ROSAL

PICÓNS DARRIBA, 12 - EIRAS- O ROSAL

www.lagareiras.com

taberna

RÚA RAMÓN FRANCO, 21 - O ROSAL

BAR MOREDA
NA ROTONDA DE SABARÍS

GONDOMAR.

O departamento de Xuventude do
Concello de Gondomar, en colaboración
co Obradoiro de Emprego Valmiemprega
III, realizou a primeira das rutas de sen-
deirismo para coñecer os arredores de
Gondomar. O alumnado traballador da
especialidade de Promoción turística
levou a cabo a visita guiada a través da
Ruta das Ánimas, acompañada da con-
celleira de Xuventude Nuria Lameiro e
a técnica do departamento de xuventude
Alicia Sestelo. O grupo estaba composto
por 25 persoas, a maioría rapaces e
rapazas de entre 7 e 15 anos, e algúns
adultos acompañantes.

A ruta parte do núcleo urbano, xunto
ao parque de Ánimas e remonta o río
Miñor a través de fermosos sendeiros.
Durante o percorrido, que tivo unha du-
ración de 2 horas, fixéronse diversas pa-
radas para dar a coñecer algúns dos ele-
mentos importantes da contorna, a pri-
meira das explicacións foi xunto a Ponte

de Ánimas, coñecida antano como Ponte
alta da Paradela, outra das explicacions
foi sobre a flora que se observa á beira
dos ríos e os cultivos tradicionais como
millo e patacas.

Xa avanzando no itinerario observouse
o Muíño das Quintas, nas proximidades
de Peitieiros, e se lles explicou a impor-
tancia destes elementos etnográficos do
noso territorio. A última das explicacións
foi sobre o bosque de ribeira, típico
bosque de galería á beira dos ríos. A ruta
finalizou xunto a coñecida como Fervenza
da Torre, un fermoso recanto onde o río
amosa unha caía de auga xunto a unha
antiga canle ou levada que abastecía aos
muíños.



Este evento típico do noso país ten
como obxectivo primordial promo-

cionar os sectores vinícolas, conserveiros
e de produtos típicos de horta e flor que
se producen no fermoso Val do Rosal.
Este goza dun microclima especial que
lle dá aos seus produtos agrícolas a cali-
dade indiscutible que fai que sexan pre-
miados non só no país, senón tamén en
certames internacionais. 

A céntrica Praza do Calvario, no
Concello do Rosal, acolleu dez adegas
participantes e tres días de celebración
da Feira do Viño Das Rías Baixas, foi
unha cita ineludible para os amantes do
viño, pero tamén para todos aqueles que
desexaron pasar unha xornada agradable
gozando da gastronomía e o viño do
Baixo Miño. Na propia praza tamén se
instalou un posto de produtos vexetais,
unha destilería e a caseta do @Consello
Regulador Rías Baixas.

Ademais, na carpa da festa, con ca-
pacidade para unhas 260 persoas, insta-
láronse 100 mesas altas en forma de
barril e outras tantas baixas. Sete restau-
rantes da zona, incluídas pulpeiras e pas-
telerías, ofreceron tamén os seus produtos

para acompañar aos viños. A maiores
organizouse unha exposición do 12 ao
28 de xullo na Sala de exposicións do
Concello de: pintura a cargo de Soky,
escultura de Rogelio Fortes e o colectivo
de Grupo Filatélico e Numismático Val
do Rosal celebrou a súa XXVI edición
no que presentaron o seu mataselos con-
memorativo que este ano representou a
variedade de caíño branco.

Tamén houbo tempo para o deporte
e para actividades para os máis pequechos
con inchables e talleres gratuítos para
eles, pechándose os tres días de festexos
cun éxito absoluto de público, segundo

informou a organización.
Desde o Venres 12 de Xullo, a festa

arrincou ás 20:00 horas coa lectura do
pregón a cargo de Almudena Alberca, a
primeira Master of Wine de toda España.
Soamente 380 persoas no mundo exercen
este título, que acredita a quen o posúe
como experta ou experto no campo vi-
nícola.

Despois do pregón, ás 20.30 horas
foi José González Vázquez, Conselleiro
do Medio Rural, o encargado de inaugurar
a mesma cunha das grandes novidades
desta edición, presentouse a Confraría
de Cabaqueiros do Viño do Rosal. For-
mada polas nova adegas amparadas na
Denominación de Orixe Rías Baixas no
Rosal como Terras Gauda, Adegas Val
Miñor, Lagar de Pedregales, Quinta de

Couselo, Adega Novás, Adega Aforado,
Altos de Torona, Lagar de Cervera e
Santiago Ruiz, naceron co obxectivo de
exaltar a riqueza vitivinícola do Rosal e
a tradición cabaqueira que son elabora-
dores artesanais de tella e ladrillo ligados
a esta fermosa vila. Así, nomeouse aos
nove confrades fundadores e aos hono-
ríficos, entre eles os representantes de
nove das adegas fundadoras, o conselleiro
de Medio Rural, José González, os al-
caldes e alcaldesas do Baixo Miño e o
presidente do Consello Regulador da
DO Rías Baixas.

Ás 23.00 foi o grupo Proles& Ma o
que actuou para os asistentes ata ás 02.00
da madrugada. 

Sábado 13, ás 11.00 horas disputouse
a Carreira de Nenos, ás 12.oo un obradoiro
de cociña para eles e ás 13.30 horas o
Grupo de Gaitas Airiños do Folón foron
os encargados de por a nota musical ao
evento deste novo día de feira. 

Ás 23.00 horas o grupo Terapia de
Grupo animou aos presentes coa súa
música ata as 2.00 horas que a feira pe-
chou as súas portas ata o día seguinte. 

Domingo 14, ás 10:00 horas cele-
brouse a Andaina 10 K e ás 11:00 horas
a Carreira 10 Km polos viñedos dunha
ou de dúas das adegas participantes na
Feira. Ás 13.30 foi o grupo das Pande-
reteiras Tremelique as encargadas de
amenizar as horas do xantar. 

Pola tarde, ás 18.30 horas, o grupo
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esta feira de viño da Comarca do
Baixo miño, declarada de interese
Turístico Galego, ven de celebrar os
pasados 12, 13 e 14 de Xullo a súa
XXVii edición.

reportaxe de G. Figueiredo

FEIRA DO VIÑO DO ROSAL 2019
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O ROSAL.

A penas acaba de iniciar o período
estival e esta zona, que ten un au-
mento exponencial de poboación
por mor do turismo, xa conta en al-
gúns dos cupos médicos con máis
dunha semana de agarda para unha
cita ordinaria no centro de Saúde da
Guarda e preto xa de dúas nalgún
cupo do Rosal. Esta situación pro-
dúcese pola falta de cobertura de
vacacións e baixas.

A esta situación súmaselle a si-
tuación do PAC, que xa teñen de-
nunciado as propias traballadoras,
que conta cun só equipo asistencial
médica-enfermeira para as urxencias
que se xeran na Guarda, O Rosal e

Oia. O incremento de traballo neste
servizo no verán é importante debido
ao aumento de poboación e comezase
a notar o incremento de traballo de-
rivado tamén destas listas de espera
en atención primaria. A situación é
grave mais cando é frecuente a au-
sencia do único equipo sanitario da
zona por mais de dúas horas en caso
de ter que atender a algún paciente
durante o traslado en ambulancia
ate o hospital de referencia

O aumento de necesidades deri-
vado do aumento de poboación non
se ve reforzado e incluso se contan
con moitos menos efectivos. É evi-
dente que dar a mesma calidade
asistencial con menos efectivos non

Denuncian a saturación
asistencial na Guarda e O Rosal

Lugar da Rocha nº 9 - Tomiño

Tonichi e Pacheco deu o toque final ao
evento musical clausurando a festa ás
00.00 horas do remate do domingo.

A primeira vez que levou a cabo esta
festa foi no ano 1993 coincidindo coas
festas patronais da vila e o seu obxectivo
era a promoción dos produtos típicos da
comarca do Baixo Miño.

O viño que hai na zona do Rosal foi
traído polos romanos na antigüidade
debido a que a zona presentaba a tempe-
ratura ideal para a súa produción. No S-
XII os monxes do Mosteiro de Santa
María de Oia eran os encargados de
coidar as plantacións do viñedo e foi
nesta época cando o viño tivo o seu maior
auxe.  A descrición deste viño sería branco,
novo, afroitado e de cor amarela palla
clara. A feira clausurouse o domingo dei-
xando un bo sabor de boca tanto á orga-
nización como os asistentes á mesma e
desexando volver o ano que ven a unha
nova edición XXVIII. 



Merchi, presides a Entidade Local
Menor de Camposancos, anterior-
mente fuches vogal do BNG e con-
celleira na oposición no concello da
Guarda, COMO se iniciou a túa vida
política?

Comezou cando estaba preparando a
carreira, cando tiña uns 18 anos estiven
colaborando no MCG  coas miñas
compañeiras e xa tiña unha grande
inquietude naquela época.
Logo tiven anos moi complicados, ti-
ven que deixar un pouco de lado  a
miña participación, aínda que na miña
casa a miña familia sempre falou
moito de política, de feito un tío da
miña nai faleceu en San Simón, pri-
meiro estivo no cárcere de Tui e  logo
o trasladaron alí. Desde que era unha
nena  escoitaba conversas de política
na casa, aínda que a miña nai insistía

en que se falara baixiño polo medo a
ser escoitadas e perseguidas.

Os resultados do pasado 26 de maio
deron  como resultado na Entidade
Local Menor de Camposancos  a
presidencia ao Bloque Nacionalista
Galego, cal cres que foi o motivo
deste cambio?

Penso que, entre outras cousas,
Camposancos precisaba un cambio
urxente. As veciñas estaban cansas
desta política constante, de non facer
nada.
Hai moitas veciñas e veciños que vo-
taron BNG por primeira vez porque
recoñecen a nosa labor e saben que
traballamos arreo polo benestar e polo
futuro de Camposancos.

Cales van ser as primeiras medidas
que vas impulsar neste mandato?

Camposancos está nunha situación

complicada e considero que se debe
de comezar por unha eficiente distri-
bución e revisión  do patrimonio por-

que hai alugueres  cuns prezos irrisorios
e outros que simplemente non se co-
bran, algo que para a procura da nosa
suficiencia económica debemos so-
lucionar o antes posible.
Por outra banda tamén  preocupa a
limpeza de camiños, que hai moitos
anos que non se limpan e que son es-
pazos entrañábeis  e vitais para a
xente. Tamén recuperar fontes e la-
vadoiros que forman parte do noso
patrimonio etnográfico así como tamén
os grifos, que a meirande deles datan
dos anos 70.A xestión da auga é tamén
deficiente porque as infraestruturas
están obsoletas.
En definitiva, temos moita tarefa por
diante, e imos ter en breve a incorpo-
ración dun novo operario que se vai
encargar da limpeza.

Unha das propostas bandeira do
BNG en Camposancos é a partici-
pación veciñal,  como se vai a poten-
ciar?

Paréceme moi interesante esta pre-
gunta. O dia do meu nomeamento
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entrevista de Miriam Rodríguez

merchi martínez, campusina, profesora de educación primaria, foi
traballadora no eido da sanidade pública e preside actualmente  a
entidade Local menor de Camposancos.

MERCHI MARTÍNEZ. 1º ALCALDESA PEDÁNEA DE CAMPOSANCOS

“CAMPOSANCOS ESTÁ NUNHA SITUACIÓN
ECONÓMICA COMPLICADA, E NÓS DEBEMOS
XESTIONALA CON RIGOR E EFICIENCIA”
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expliquei que cada certo tempo imos
convocar reunións veciñais, de feito,
teño previsto nestes vindeiros dias
facer unha reunión onde participen
todos aqueles veciños e veciñas que
queiran para explicarlles a situación
actual da Entidade Local, que poidan
dar as súas opinións para así tomar
decisións amparadas na voz do pobo.
As entidades locais menores son
unha das institucións máis descoñe-
cidas no eido da política municipal,
cóntanos cales son as funcións e com-
petencias reais da Entidade Local
Menor de Camposancos?

Como Entidade Local Menor é reco-
ñecida logo da aprobación de estatuto
municipal de 1924, e, posteriormente
constitúese definitivamente  na sesión
o 23 de maio de 1925, o seu primeiro
alcalde  pedáneo foi Don  Domingo
Domínguez.
En canto a competencias, alén da lim-
peza e xestión do patrimonio, tamén
levamos a xestión de auga propia.
Temos minas na fonte da piollosa, na
fonte de san amaro, no barrio de Sáa,
3 na Pasaxe que funcionan por pozos
que son bombeados, claro que nestes
tempos estivais, e de seca, acontece
que hai  solicitar á Guarda. Pero afor-
tunadamente estamos construíndo 2
pozos novos na Pasaxe, é unha obra
importante pero que era moi necesaria
para Camposancos xa que isto evita
o pago ao Concello da Guarda durante
os veráns  de subministro de auga.

E outra das funcións é a xestión dos
ingresos dos  bens  e propiedades do
antigo " Coto", que moitas delas están
alugadas a empresas e estaleiros, ao
club de tenis, e na zona de praias a
particulares.
Por outra banda tamén temos a vixi-
lancia e mantemento de vías urbanas,
camiños rurais, montes, fontes e la-
vadoiros, execución de obra e servizo
do noso interese realizadas con fondos
propios, e a administración e defensa
do patrimonio. Vaia, funciona coma
un pequeno concello, está formado
pola alcaldesa pedánea e 2 vogais do
PP, unha vogal do BNG  e un vogal
do PSOE.
Tamén levamos adiante un área de
carácter social como son os campa-
mentos de veráns para crianzas, como
se pode ver no propio edificio da En-
tidade Local, o salón de plenos está
sendo empregado para esta actividade,
e tamén o taller de memoria para per-
soas  de avanzada idade, que por
certo, renunciei ao meu salario e as
dietas para aportalo para a compra
dun tractor-chimpín e para a conti-
nuidade do taller de memoria tan ne-
cesario para as veciñas e veciños de
Camposancos.
Así mesmo estou tratando de ver de
da inclusión da área de normalización
lingüística, teño en mente tamén facer
un taller de teatro onde participen ac-
tores e actrices que sexan veciñas e
veciños de Camposancos.

Como agardas que sexan as relacións
entre a Entidade Local Menor e o
Concello?

Pois francamente creo que van ser
moi positivas dado que temos no
Concello un bipartito co que xa man-
tiven varias xuntanzas e con moi bos
resultados.

En Camposancos,  existiu un campo
de concentración durante  o fran-
quismo e moitas veciñas e veciños
da comarca descoñecen isto. Podes
contarnos  a súa historia e como re-
percutiu na túa parroquia?

Ben, teño recordos de moi pequena
porque miña nai era das nenas que
con 8 ou 9 anos  ía buscarlle a
roupa aos presos para lavar. Levá-
balle logo o que podía de volta na
roupa (algo de froita, pan) e teño
testemuñas na miña casa diso, hai 2
pulseiras feitas polos presos para a
miña nai fermosísimas, unha está
feita de moedas antigas
con barcos veleiros en
cada moeda, e outra que
tiña o nome da miña
nai gravado. 
Houbo sobre todo moi-
tísmos presos asturia-
nos, francamente nun-
has condicións  infra-
humanas, chegando a
escoitarse moitas veces
disparos. Aínda a dia
de hoxe nas paredes
vense os buracos das

balas. A verdade é que é estarrecedor
entrar nese lugar.
E por certo, gustaríame moito recuperar
un camiño que fixeron os presos  que
está hoxe en dia asfaltado. Curiosa-
mente onte mantiven unha reunión
con veciños e veciñas da Pasaxe na
que me lembraron este camiño feito
de pedra.

Primeira alcaldesa pedánea da En-
tidade Local Menor de Camposancos,
muller, activista social, feminista e
nacionalista. Es consciente de que
marcas un antes e un despois na En-
tidade Local Menor máis antiga de
Galiza?

Si, penso que marca un fito porque
sempre estivo a presenza masculina
aquí, o máis importante para min
non é so ser a primeira muller, senón
ser a primeira muller nacionalista
en conseguir a alcaldía de Campo-
sancos.

EN REBORDÁNS, TUI

HOTEL EL MOLINO 

NA PRAIA DE CAMPOSANCOS - A GUARDA 

Un Paraiso 
por descubrir

HOTEL EL MOLINO 

"TRASPÁSASE POR XUBILACIÓN
NEGOCIO A PLENO REDEMENTO”



TOMIÑO.

A mediación do Concello de To-
miño posibilitou a retirada do em-
barcadoiro do antigo ferry-boat que
unía Goián e Cerveira e que, dado
o seu estado de deterioro e abandono,
constituía un perigo para os pira-
güistas do Club Deportivo Miño e
público en xeral.  Logo de que re-
petidas veces durante os últimos
anos, o Concello solicitara a Portos
de Galicia, a retirada do mencionado
embarcadoiro, sen resultados, o pri-
meiro conseguiu chegar a un acordo

para que un estaleiro de A Guarda
se ofrecera a desmontar a antiga
instalación e a levala río abaixo,
sen custes para a Xunta de Galicia,
a cambio de aproveitar os materiais
para construír un pantalán flotante
na Pasaxe.

Deste xeito, tras unha semana
de arduo traballo para desmontar
por partes o antigo embarcadoiro,
este xa non representa un perigo
para os deportistas que pasan polo
río. Só resta retirar nestes días a
parte flotante da instalación.
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baixo miño

Tomiño crea
unha
concellería de
“Atención ás
parroquias” e
outra de
TOMIÑO

O Concello de Tomiño ce-
lebrou onte pola tarde o Pleno
de Organización, dando a co-
ñecer as áreas que terán ao seu
cargo as concelleiras e conce-
lleiros do novo equipo de go-
berno local.

Entre as concellerías hai
dúas novas que son as de Aten-
cións ás Parroquias, a cargo
de Manuel Álvarez “Peque”,
e a de Eurocidade, Mocidade
e Participación Infantil, que le-
vará Fátima Rodríguez. O pri-
meiro terá ao seu cargo a coor-
dinación dos concelleiros-res-
ponsables das parroquias, con-
trol e seguimento das pequenas
demandas das parroquias, a in-
terlocución cos colectivos so-
ciais das parroquias, a mellora
xeral das mesmas e o segui-
mento das peticións do Con-
cello Escoita, rolda de xuntan-
zas informativas realizada en
cada parroquia.

A mediación do Concello permite
retirar o embarcadoiro do antigo
ferry con Cerveira

A Guarda despide un
Encontro "inesquecible"
cunha homenaxe
A GUARDA.

A participación de todo o pobo da Guarda no evento
organizado pola Federación galega pola Cultura Marítima
e Fluvial (Culturmar), as asociacións Piueiro e Instituto
de Estudos Miñoranos e o Concello da Guarda foi un
dos principais factores que determinou o éxito do
Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia,
unha celebración, que este ano cumpriu o seu décimo
cuarta edición e que foi cualificada de "inesquecible"
por tripulantes e veciños.  Non foi casual, por tanto,
que a homenaxe a participantes e aos máis e 120 vo-
luntarios marcase a última das xornadas do Encontro.

Un día que aínda que amenceu con néboa, enseguida
viu o sol, o que permitiu a celebración de todos os
actos programados. Desde a mañá sucedéronse as

saídas en barco e nos xa populares " faluchos" que
foron un éxito entre os máis pequenos. 

"ESPECIALIDADE EN PULPO,
PEIXES E CARNES"

"OS NOSOS MELLORES DESEXOS PARA TODOS OS
NOSOS CLIENTES E AMIGOS"

AVDA. DOCTOR RAMOS PEREIRA, 121
VILA PRAIA DE ANCORA - CAMINHA - POTUGAL

RESERVAS: +351 258 115 688
INFO@ATALAIAGALICIANSEAFOOD.COM

ATALAIAGALICIANSEAFOOD.COM
@ATALAIAGALICIANSEAFOOD.COM
@ATALAIAGALICIANSEAFOOD

TOMIÑO.

O departamento de Mobilidade
da Deputación de Pontevedra iniciará
esta semana as obras de construción
dunha glorieta para resolver a situación
de inseguranza viaria que existe na
intersección de Cristelos, no punto
quilométrico 3+780 da estrada pro-
vincial EP-3101 dentro do Concello
de Tomiño. Ademais da construción
da rotonda para regular o tráfico,
instalaranse tamén elementos redu-

tores de velocidade, delimitarase unha
zona de circulación peonil e unha
nova parada de autobús, e construi-
ranse novos servizos de alumeado e
drenaxe.

Segundo indica o departamento
de Mobilidade, está previsto realizar
a obra sen afección ao tráfico salvo
durante os asfaltados, cunha previsión
de execución de cinco meses, polo
que a nova glorieta estará finalizada
e operativa antes de finais deste ano. 

Inicisea a obra da nova glorieta de
Cristelos en Tomiño 



O ROSAL.

O Concello mantivo a primeira reunión coa U.D. Ribera dentro
do programa #aveciñanzaconta, onde se falou de todas as actividades
que se realizan e organizan, así como as necesidades do noso fútbol,
e desta maneira colaborar e axudar de forma máis efectiva, planificar
e realizar os orzamentos cara o vindeiro ano.

A Unión Deportiva Ribeira é o equipo do Rosal, situado na
comarca do «Baixo Miño» pertencente á provincia de Pontevedra. O
Club comezou a súa andaina antes da guerra civil con distintas deno-
minacións pero non foi ata despois da mesma cando se inscribiu nas
competicións federadas xa co nome de Unión Deportiva Ribeira que
chegou ata os nosos días. Sempre militou nas categorías rexionais e
autonómicas galegas alcanzando o seu máximo logro nos anos 80
cando ascendeu e mantívose durante varios anos na 1ª Categoría
Rexional Galega. Na actualidade dispón dunha gran cantidade de
equipos nas distintas categorías inferiores ademais do primeiro equipo
e tamén conta coa súa escola de fútbol dependente da
Deputación para os mais pequenos,
realizando un gran labor dentro
do Fútbol Basee da zona. Todos
os equipos do Club adestran
e xogan os seus partidos
no remodelado Estadio
Municipal da Mata, si-
tuado na zona do mesmo
nome e á beira do Co-
lexio Público Manuel
Suárez Marquier.
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O TEU
XORNAL

EN GALEGO

baixo miño

Praza 
do Seixo, 13 
Tomiño

SÁBADO 3 DE AGOSTO
18,00H TROFEO FESTAS DO MONTE

DE HOCKEY
18,00H CARREIRA PEDRESTRE POPU-

LAR NA ALAMEDA
LUNS 5 DE AGOSTO

Ao longo da mañá grupos de gaitas perco-
rrerán as rúas da vila

20,00 h Pregón da festa na praza do concello
a cargo da directora xeral de turismo Nava
Castro

22,30 H. Verbena coas orquestras América
SL e Xacobeo
MARTES 6 DE AGOSTO

Ao longo da mañá grupos de gaitas perco-
rrerán as rúas da vila

16,00 H Fútbol base no estadio munici-
pal

20,00 H Festival folk no auditorio de San
Bieito 

22,30 H Verbena coas orquestras Israel e
D, Moda
MÉRCORES 7 DE AGOSTO

Ao longo da mañá grupos de gaitas perco-
rrerán as rúas da vila

17,00 H Marcha Cicloturista Popular
18,30 H Fútbol Sénior no estadio munici-

pal

21,30 H Concerto de acordeóns na igrexa
parroquial

22,30 H Verbena coas orquestras Pasarela
e Limón

23,00 H Rock in Fervenza
XOVES 8 DE AGOSTO

Ao longo da mañá grupos de gaitas perco-
rrerán as rúas da vila

16,00 h Exhibición de xadrez na alameda
22,30h Verbena coas orquestras Claxon e

Ibiza
VERNES 9 DE AGOSTO

Ao longo da mañá grupos de gaitas perco-
rrerán as rúas da vila

17,00 H Torneo de Petanca nas pistas de O
Caldeiro

22,30H Verbena coas orquestras Galilea e
Nazaret
SÁBADO 10 DE AGOSTO

12,00 H Desfile das bandas mariñeiras
22,30 H Verbena coas orquestras La Oca

Bang e Noche de Estrellas
DOMINGO 11 DE AGOSTO

Pola Mañá Subida ao Monte
21,30 H Verbena coas orquestras Ambar e

Azucar
LUNS 12 DE AGOSTO

24,00 H Tirada de fogos de luces no porto

Reunión coa U.D Ribera dentro
do programa #aveciñanzaconta

FESTAS DO MONTE 2019
UN ANO máis CheGAN á GUArdA As esPeCTACULAres FesTAs dO mONTe, VeLAí VAi
PrOGrAmA dO 2019
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Máis dun centenar de nenas e nenos
disfrutan do campamento urbano de verán
TOMIÑO.

Un centenar de nenos e nenas
acoden dende estas semanas ao
campamento urbano organizado
polo Concello de Tomiño, dentro
das actividades de verán.

Todas as mañás, de 9 a 14 horas,
debuxan, aprenden, fan manuali-
dades, xogos cooperativos e un
longo etcétera.

Coordinados pola psicóloga An-
drea Iglesias, dez monitores, acom-
pañan aos pequenos e pequenas ao
longo da mañá. Ademais dos temas
propios dun campamento, trabállanse
conceptos trnasversais coma cues-
tións de xénero, reciclaxe, coidado
do medio, violencia, etc.

Este ano como novidade, abriuse
un aula matinal a partir das 8 da

mañá, pensada para as familias
con pais e nais traballadores.

Outra innovación é a in-
clusión dun tempo de lectura e
xogos de estimulación cogni-
tiva, estratexias de aprendizaxe
e relacionais, achegados polo
departamento de Educación
Familiar.

Nesta nova edición del cam-
pamento, dedicada especial-
mente á creatividade, a arte e a
cultura, confecciónanse moitas
manualidades, entre elas, un
mural con instrumentos musi-
cais pintados con ceras, aínda
que o que máis lles gusta son
os xogos libres, de auga, etc. 

Estas semanas comezan,
por outra banda, os campus de
fútbol (do 15 ao 27 de xullo) e
de skate (do 15 ao 31de xullo).
Siguen ademais desenvolvén-
dose os campus de tenis e
padel, con máis de 50 persoas
apuntadas. As pistas da Área
Deportiva do Mosteiro, anexas

ao colexio Pedro Caselles, arranxadas
polo Concello, son as que acollen
estas actividades. Neste sentido, hai
que mencionar tamén dúas pistas
polivalentes (balonmán, baloncesto,
fútbol, etc.), cuxo arranxo vén de
rematarse cun investimento superior
aos 20.000 euros, e que se suman
as instalacións da área do Mosteiro.
Asemade, vén de rematar o campus
de rugby e quedan pendentes para
o mes de agosto os de balonmán e
atletismo, así comoo campamento
musical. Poden consultarse todas
as datas e horarios, e tamén inscri-
birse, na páxina web do Concello
(tomino.gal).

A alcaldesa de Tomiño, Sandra
González, salienta o carácter amplo
e inclusivo da axenda de verán, de-
señada pensando en ofrecer activi-
dades para todos os públicos.

CIGUÑEIRAS 26 - TUI - GUILLAREI 

BAR 
PUENTE

Reunión dos alcaldes do Baixo
Miño para plantexar melloras
na sanidade publica
O ROSAL.

Os alcaldes e alcaldesas do Baixo Miño reuníronse
hoxe no Concello do Rosal para falar das melloras que
precisarían os PACs de urxencias e atención primaria, e
acordaron solicitar unha cita co Conselleiro de Sanidade
para trasladarlle estas propostas.

Alumnado do San Xerome
entregou a súa revista a alcaldesa
O ROSAL.

Os alumnos do San Xerome estiveron hoxe no concello
para facer entrega da sua revista a alcaldesa.

Para rematar asistiron ó salón de plenos onde realizaron
unha rolda preguntas.
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Unha ducia de persoas
recollen cinco sacos de lixo
TUI.

Unha ducia de persoas voluntarias participaron onte na
actividade de Recollida de lixo en kaiak, organizada polo
Concello a través da Oficina Municipal de Información
Xuvenil (OMIX). O percorrido iniciouse e rematou nunha
zona próxima ao embarcadoiro de Goián, pasando por
debaixo da ponte internacional até á altura do Lenta (Cerveira),
aproximadamente. Os voluntarios e voluntarias recolleron
cinco sacos de grandes dimensións con todo tipo de lixo;
sobre todo, botellas de plástico e cristal, macetas e bolsas
plásticas, tenis, chancletas, envases de comida, etc., sen
contar un bo número de pneumáticos de vehículos de
diferentes tamaños, coma xa ocorrera en anos anteriores.

FESTA DA LANGOSTA DE A GUARDA

Os Meninos pecharon 3 días de festa na
Guarda entorno á Langosta e á Cociña
A GUARDA.

A Guarda acolleu recentemente
a XXIX edición da Festa da Langosta
e da Cociña Mariñeira, un evento
gastronómico que congrega a mi-
lleiros de persoas no Porto da Guarda
e no que se degustaron ademais
moitos pratos da Cociña Mariñeira.
En canto ao aspecto gastronómico,
a XXIX edición da Festa da Langosta
e da Cociña Mariñeira contou con
24 pratos da Cociña Mariñeira en-
cabezados pola Langosta, que tiña
un prezo de 25€.

Contouse ademais con outros
pratos como percebes, calamares,
croquetas, empanadas, navallas, pol-
bo, entre outros. Para a sobremesa
un postre especial, a Rosca de Xema,
acompañada tamén dos bos caldos
da D.O Rías Baixas.

A xornada do domingo da XXIX
Festa da Langosta e da Cociña Ma-
riñeira arrancaba coa amenización
musical do grupo O Trebón dos
Xidos e posterior pasarrúas musical
para nenos coa gamela guardesa.

Cara ao mediodía continuaba a
xornada cun concerto acústico do
grupo Awen e os comensais come-
zaban a encher por terceiro día a
carpa habilitada no Porto para a
ocasión. Pola tarde houbo nesta
xornada inchables acuáticos para
os máis cativos, congregando a máis
dun cento de rapaces e rapazas.

Tamén pola tarde celebrouse
unha actuación infantil de Pako Pa-
kolas co seu espectáculo «Contos,
Cores e Rock´n´roll».E xa para pe-
char esta XXIX edición, e como
ven sendo habitual, celebrouse unha

noite de fados coa actuación de Os
Meninos, tradición e modernidade
no mundo da música portuguesa.

A XXIX edición da Festa da
Langosta e da Cociña Mariñeira
puxo o seu punto final a unha nova
edición cargada de actividades e,
sobre todo, boa gastronomía que
propiciou unha excelente acollida
de comensais, provenientes de toda
a península, que non quixeron deixar
pasar esta oportunidade para degustar
os 24 pratos ofertados. Segundo
datos recollidos dos restauradores
participantes, en total servíronse
preto de 500kg de langosta nos 3
días de duración desta edición, des-
tacando a masiva afluencia de co-
mensais o que provocou que se su-
peraran novamente as previsións e
se esgotasen moitos dos 24 pratos.

En Camposancos



-Cóntanos o máis siginificativo da túa
propia historia; de onde es?, a que te
dedicas? e como se iniciou  a túa rela-
ción  coa literatura?

Nacín en Uruguai, fillo de pais galegos,
que cando eu tiña nove anos acordaron
regresar a Galicia. Pasei de vivir na ca-
pital charrúa a unha aldea da serra do
Suído. Con todo, meus pais non tardaron
en se instalar en Vigo. Alí foi onde
completei a miña infancia e adolescencia.
Logo, marchei a Santiago para estudar
Filoloxía Galega, mais non rematei a
carreira e pasei a traballar como fun-
cionario da Administración de Xustiza.
Resido en Vigo. Inicieime na literatura
cando era un mozo e tentei facer (sen
moito éxito) algún poema. Logo, viu
un deserto creativo de varias décadas
ata que na derradeira semana de 2012
xorde no meu maxín a idea de facer
unha novela. Nace o proxecto Vicvs,
que ao cabo ha ser unha serie de novela
negra.

-Algún escritor ou tendencia que te
influíra especialmente?

Tiven moitos escritores que me influíron
fondamente: Mario Benedetti, Castelao,
Xavier Alcalá, Umberto Eco... Sen em-
bargo, sempre lle hei estar agradecido
a Stieg Larsson, a súa triloxía de novela
negra titulada MIllenium foi a que me
rescatou dunha profunda crise lectora.
De aí xorde tamén o meu gusto pola
novela negra.

-Un debate recurrente nas distintas
épocas sobre a función da literaura
en particular, e da arte en xeral, é
entre a ética e a estética, entre o
formal e o conceptual, ti consideras
que a literatura debe ter unha fun-
ción de denuncia e ou concienciación
social? Ou ser só unha manifestación
estética dun proceso creativo per-

soal? Ti es máis das vangardas ou
do realismo?

O debate entre a ética e a estética
sempre estivo aí. Penso que é un debate
inútil e xa superado porque toda creación
artística posúe ambas calidades. A con-
cienciación social ten que se facer
desde a familia, desde a escola, desde
as administracións públicas... Tamén
desde a arte, aínda que sen caer no
panfleto propagandístico doutras épocas,
que ao cabo, demostrou   a súa inefi-
ciencia. En canto ás vangaradas e o re-
alismo opino do mesmo xeito que o
anterior tema: para min, toda expresión
artística debe ter un correcto equilibrio
entre o mundo actual e o pasado.

-Vics é a túa primeira novela, fálanos
das características máis importantes
deste libro?

O primeiro libro da serie de novela
negra VICVS titúlase Un lugar do co-
mún. É o quilómetro cero da serie. Alí
presento os personaxes, o territorio da
trama, o estilo...

-A obra desenvólvese en dous esce-
narios Vigo e a serra do Suido, como
fixeches para confluír dous contextos
tan dispares?

A serie toda ha ter dous escenarios que
son a cidade de Vigo e a serra do
Suído. Efectivamente, son dous terri-
torios moi diferentes. Quería que as
tramas tivesen un contraste. Daquela,
precisaba diferenciar e complementar
dous mundos antagónicos: o urbano
co rural, o pasado co presente, a ría e a
montaña. A min non me gustan as no-
velas negras estritamente urbanas, quero
que teñan tamén unha fonda conexión
rural. Por sorte, tanto no primeira novela
como na segunda a unión entre ambos
mundos foi doada e penso que quedou
ben, cando menos, iso é o que me

transmiten os lectores. A serra do Suído
posúe uns elementos paisaxísticos, et-
nográficos e culturais que acollen moi
ben unha trama negra.

-Que tal aceptación está a ter está
novela?, respondeu ás túas expec-
tativas

A primeira novela tivo unha moi boa
aceptación, tanto de crítica como de
público. Foi o libro máis prestado o
ano pasado na Bilblioteca Central de
Vigo. E, desde o mes pasado, xa está
nas librarías a segunda edición. O se-
gundo libro da serie VICVS (Un lugar
aquelado) vai polo mesmo camiño e
confío que teña o mesmo éxito que o
anterior. As miñas expectativas están
superadas.

Agora falemos de Vicus un lugar
aquelado?

Vicvs. UN LUGAR AQUELADO é a
segunda entrega da serie. O protagonista
cambia é agora é un detective privado.
Con todo, hai que dicir que o protago-
nista do primeiro libro non desaparece,
só pasa a un segundo plano. Agora
precisaba dun detective privado que
vai ser o protagonista tamén dos futuros
libros da serie. O argumento desta
novela é o seguinte: o meirande con-
serveiro da cidade de Vigo aparece
asasinado e a súa viúva, que non confía
na policía, encárgalle ao detective (Ma-
nuel Peixoto) que investigue esa morte.
O detective, que é un policía local ex-

pulsado do corpo, inicía deste xeito
unha nova vida laboral e, como desco-
ñece todo do mundo da conserva... non
lle queda outra que investigar a fondo.
Descobre o pasado dos fomentadores
cataláns que chegaron a Galicia dous-
centos anos atrás e como chegaron a
crear a cidade de Vigo e converterse
na súa burguesía autóctona (a Sardiño-
cracia que dicía Blanco Amor). Que
queda dese poder conserveiro na cidade
máis grande de Galicia? Que relación
ten ese sector coa serra do Suído? Para
descubrir esas dúbidas hai que ler o li-
bro.

- -Os teus próximos proxectos?
O meu próximo proxecto literario está
centrado en continuar a serie de novela
negra VICVS. Para iso estou a traballar
nunha terceira entrega, que está moi
avanzada.

-En plena era dixital, es optimista
en canto á supervivencia do libro?

Son optimista. O libro vai sobrevivir.
-E no que se refire á supervivencia
do idioma galego?

Aí son pesimista. O noso idioma, se
non mudan moito as cousas, vai desa-
parecer, cando menos na súa expresión
oral, pode que sobreviva na escrita
(online, literatura...) É unha tendencia
mundial e moitas linguas desaparecen,
nin sequera estados como Irlanda foron
quen de garantir a supervivencia do
seu idioma propio. 
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Beto é un escritor vigues, autor dunha interesantísima saga de novela
negra, de lectura moi recomendable. A Nova Peneira conversou con el

BETO LUACES, ESCRITOR
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TELF.: 986 610 921
TAPERÍA GAVIOTA
PASEO, 42 - A GUARDA

A GUARDA.

Anxo Baz, tenente de alcalde no go-
berno municipal da Guarda, fixo público
cales van ser as responsabilidades asu-
midas polo BNG no actual mandato mu-
nicipal, manifestando que o noso com-
promiso cos veciños e veciñas da Guarda
comeza por facelos partícipes das deci-
sións adoptadas na Casa do Concello e
polo goberno municipal. Hoxe corres-
ponde informar das áreas e responsabi-
lidades asumidas no goberno local:

Anxo Baz, tenente de alcalde, será o
concelleiro-delegado de Mobilidade e
Modelo Urbano, e tamén responsábel
da área de Comercio.

Beatriz Lomba, concelleira-delegada
de Turismo e de Servizos Sociais.

Xan Lois Lomba, encargaráse de

Tráfico e Emerxencias, e ademais da
Concellaría de Medio Ambiente.

Begoña González, será concelleira-
delegada de Igualdade.

E, Xosé Manuel Méndez, concellei-
ro-delegado de Cultura e Normalización
Lingüística.

Por outra parte, Anxo Baz, fixo pú-
blicas as dedicacións e retribucións que
van percibir algúns membros do grupo
municipal do BNG, indicando que “para
exercer con garantía as tarefas de goberno
durante os catro anos que abre o presente
mandato municipal é necesario dedicarse
de cheo ao labor de transformar A Guarda,
tal como demandan os veciños e veciñas
do noso concello desde fai moitos anos”.

As dedicacións e percepcións eco-
nómicas serán as seguintes:

O BNG aposta pola transparencia
desde o goberno municipal



TOMIÑO.

O Certame de pintura ao aire libre Antonio
Fernández cruza o río Miño da man da Euro-
cidade. Por primeira vez, todas as persoas
participantes poderán crear as súas obras du-
rante o certame nos espazos situados na con-
torna de Tomiño e Cerveira e que serán esta-
blecidos pola organización e comunicados
aos participantes o mesmo día do concurso.
O certame chega á súa sétima edición o vin-
deiro 18 de agosto  e todas as persoas intere-
sadas en participar poden facer xa a súa ins-
crición de balde a través do seguinte enlace
https://eurocidadecerveiratomino.eu/formu-
lario-vii-certame-de-pintura-ao-aire-libre-an-
tonio-fernandez/ ou de forma presencial o
mesmo día do certame de 09.30 a 11.30 h
(hora galega) na Aula Museo Antonio Fer-
nández de Goián.

Como cada ano, este certame de
pintura reunirá a unha gran variedade
de artistas e afeccionados á pintura

nas inmediacións do Río Miño. O certame
comezará entre as 09.30 e as 11.30 h  na Aula
Museo Antonio Fernández, onde a organización
selará e numerará os soportes das obras e
dará as directrices precisas a todas as persoas
participantes.

As obras deberán realizarse en soporte rí-
xido como lenzo, taboleiro... de 1 cm de
espesor como mínimo, en branco, sen textura
e sen ningún tipo de marco. As persoas parti-
cipantes terán o día dispoñible para rematar
as súas creacións, que deberán entregar sen
asinar e xunto co cabalete ese mesmo día
entre as 17.00 e as 18.00h no Espazo Fortaleza
de Goián.

O xurado, composto por personalidades
vencelladas co mundo das artes e por membros
das entidades patrocinadoras dos premios,
reunirase a partir das 18.00 h ese mesmo día.

[46] Xullo 2019 

baixo miño

DEOLINDA
CUMPRE 100 ANOS

O ROSAL.

A alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, achegouse
ao domicilio de DEOLINDA, veciña deste concello
para felicitala polos seus 100 anos. Parabéns

TAPERÍA CHIRUQUIÑA
En Tui, na Avda de Portugal PASEO DE CALVO SOTELO,  40 - TUI

Rúa do Porto, 56 - A Guarda - 986 614 571
www.arruaz.com reservas@arruaz.com

- Técnicas HIPOPRESIVAS
- Entrenamiento ALTA
INTENSIDAD, ZHUMBA y
ZHUMBA KIDS 

C/ Manuel Álvarez, nº8  A GUARDA

COMIENZO EN OCTUBRE

O Certame de pintura ao aire libre
Antonio Fernández faise transfronteirizo



As distintas administracións teñen
a obriga de dotar a todas as zo-

nas que administran de servizos su-
ficientes e dignos para que as persoas
poidan desenvolver, se así o desexan,
un proxecto vital persoal alí onde
son naturais. Galicia é un país que
historicamente leva padecido a peste
da emigración desde a noite dos tem-
pos. Ao longo da historia, xeracións
de mulleres e homes tiveron que
marcharse do lugar onde naceron,
no que experimentaron as súas pri-
meiras experiencias vitais, no que
riron, choraron, sufriron e amaron
por primeira vez, non porque sexamos
un pobo especialmente viaxeiro, se-
nón porque decisións políticas que
toman outros fan que a moitas mozas
e mozos non lles quede outra que
emigrar para poder sobrevivir. Cando
Rosalía cantaba aquelo de “ Adiós
ríos adiós fontes, Adiós regatos pe-
quenos, Adiós vista dos meus ollos,
non sei cando nos veremos” non foi
porque tivera un momento de especial
intensidade intimista relacionado cun-
ha despedida, foi porque estaba des-
cribindo a triste realidade deste país;
sendo potencialmente ricos como so-
mos, en moitas ocasións non queda
outro remedio que marchar porque
non temos servizos suficientemente
dignos ao noso carón. O rural galego

é un paradigma especialmente grave
desta situación e a nefasta política
educativa da Xunta que, cal moderno
Atila, pecha colexios ao longo e
ancho de toda a xeografía de Galicia
non fai máis que dificultar que as
mulleres e homes que queiran vivir
no rural poidan facelo. Dicía o pre-
sidente Feijoo, a comezos desta le-
xislatura, que esta sería a do rural,
se cadra esqueceu dicir que sería a
do desmantelamento do rural.

Non sei exactamente cantos anos
de vida ten a escola de Zamáns, pero
demos unha volta pola parroquia e
preguntamos a distintas persoas que
andan polas 8 décadas, e as versións
son coincidentes en atribuírlle entre
65-70 anos de vida. Seica todo co-
mezou hai arredor de 70 anos, cun
incendio que destruíu por completo
o antigo colexio, situado nos baixos
do que é o actual centro cultural. O
concello mercou entón o que era
unha vivenda familiar particular, e
desde aquela, de maneira ininterrom-
pida ata hoxe, foi a escola da parro-
quia. Tres xeracións pasaron xa polas
súas aulas; avós fillos e netos de Za-
máns aprenderon as súas primeiras
letras e experimentaron os seus pri-
meiros xogos colectivos no interior
das vellas pedras da unitaria hoxe
pechada. Foi escola de educación in-

fantil e primaria, chegou a dar acubillo
a ducias e ducias de nenas e nenos,
non hai moito tempo 19 crianzas
eran alumnas e alumnos desa escola,
e nos últimos anos unha media de 9
alumnos e alumnas estudaban alí.
De feito no curso 2.018-2.019 atendeu
a esta cantidade de nenas e nenos,
só no curso que come-
zará no vindeiro mes de
setembro baixarían as e
os matriculados do nú-
mero mínimo de 6 que
esixe a norma para man-
ter unha unitaria aberta,
pois son 5 os matricula-
dos. A Xunta, de maneira
inmediata comunicou o
seu peche sen dar se-
gundas oportunidades, e
por aforrar unha canti-
dade ínfima de arredor

de 1.000€ de dotación de material
que é o gasto que lle dá esa escola á
administración autonómica, pecha a
escola. No momento presente só unha
profesora presta os seus servizos na
unitaria de Zamáns, ao ser un centro
de ensino público, supomos que será
funcionaria xa que logo a Consellería
terá que proporcionarlle un novo
destino, e considerando que o edificio
é de propiedade municipal e o seu
mantemento corre pola conta do con-
cello, só o aforro da ridícula cantidade
de dotación que achega a Xunta fai
que 70 anos de historia colectiva, de
lembranzas e sentimentos de tres xe-
racións de vigueses e viguesas de
Zamáns sexan guindados á papeleira,
como un vulgar obxecto de usar e
tirar pola Xunta de Galicia.
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Acabas de chegar do Sahara, Eva,
cóntanos como foi a experiencia?

Enormemente gratificante, o pobo Sa-
haraui ten unha dignidade superlativa,
levan resistindo 43 anos nunhas condi-
cións extremadamente difíciles, debido
ao reiterado incumprimento das reso-
lucións da ONU.E non esquezamos
que na situación deste pobo, España
ten unha responsabilidade moi impor-
tante.

Se cadra a posición que mantén O
PSOE en relación a este tema, das
cousas que máis decepción produciron
para calquera persoa sensible ao su-
frimento alleo.

Eu creo que ningún goberno español
tivo, en realidade, interese en resolver
este problema. Prefiren os vínculos
económicos co reino de Marrocos que
o cumprimento dos dereitos humanos
no Sahara.

A principios deste ano estiveches en
Venezuela, cal é a túa opinión ao res-
pecto?

Están a vivir unha situación moi com-
plicada por mor, fundamentalmente,
das sancións económicas que lles apli-
can, sobre todo os EEUU.

A política do EEUU é a que causa a
crise de Venezuela, segundo o teu
punto de vista?

A crise é xerada externamente por
EEUU e os seus adlatares. Todos
eles xa teñen pedigree nese modus
operandi; abafan economicamente
ao país, xeran unha situación de crise
e transmiten a falsa idea de que falta
democracia co gallo de xustificar
unha intervención externa. O pobo
de Venezuela é un pobo orgulloso e
combativo e con moitas dificultades
están a saír adiante.

Esta entrevista vaise publicar o 25 de
Xullo, presuntamente 3 días antes ce-
lebrarase o pleno de investidura de
Pedro Sánchez, e non sei que pasará,
pero a día de hoxe non pintan moi
ben as cousas?

Eu creo que ata o momento o partido

socialista está a actuar de maneira moi
pouco responsable, négase a dialogar e
o que fai é pór moi difícil o apoio das
distintas forzas políticas.

Ese “ Con Rivera no, Con Rivera no”
que berraban as bases do PSOE no
momento de celebrar a súa vitoria
pensas que amosa a diferencia entre
un corpus de votantes moi maioritario
de esquerdas, e unha cúpula que se
trasviste de esquerdismo nos procesos
electorais para logo decepcionar unha
vez si e outra tamén?

O electorado do PSOE é na súa ampla
maioría de esquerdas, pero por desgraza
cando o partido socialista ten a oportu-
nidade de gobernar non adoita aplicar
políticas de esquerda.

Pedro Sánchez, despois da moción
de censura, gobernou un ano co
apoio de Unidas Podemos, e non se
tocaron nin a Lei Mordaza nin a
Reforma Laboral?

Os poucos elementos de recuperación
de dereitos que se conseguiron ese ano
foi pola presión de Unidas Podemos,
que foron a suba das pensións e a suba
do SMI.

Unha parte maioritaria do naciona-
lismo galego entende que os deputados
e deputadas galegos de Unidas Pode-
mos, 5 no mandato anterior, e 2 neste,
non defenderon adecuadamente os in-
tereses de Galicia, seguro que ti non
estás de acordo con esa apreciación....

Pois non, non estou de acordo claro
que non. Eles fixeron un traballo moi
importante tanto na defensa de ele-
mentos comúns para España como
por exemplo na suba do SMI, como
nas particularidades de Galicia como
por exemplo a defensa das infraes-
truturas como o tema da AP9 ou o fe-
rrocarril.

EVA SOLLA, COORDINADORA NACIONAL DE ESQUERDA UNIDA

“O ALCALDE DE VIGO ACTúA COMO UN VERDADEIRO
SÁTRAPA.OS AUTéNTICOS LÍDERES NON NECESITAN
ESMAGAR AOS DEMAIS PARA AMOSAR O SEU LIDERADO”
eva solla é a coordinadora nacional de esquerda Unida, sX do PCG,
deputada no parlamento de Galicia, e é unha muller intelixente, amable
e cordial coa que sempre é un pracer manter unha conversa.
Achegámonos ata o local de esquerda Unida de Vigo para coñecer a súa
visión sobre a situación política.



Contemplas a posibilidade dunhas
novas eleccións?

Sería un estrepitoso fracaso.
As continuas re configuracións do
espazo político do chamado ruptu-
rismo ou unidade popular,  transmi-
tindo cara ao exterior unha perma-
nente sensación de leas e conflitos
internos, bota para atrás a moita
xente, para cando unha configuración
definitiva?

Nós levamos desde o 2.012 coa mellor
das vontades tentando crear a estrutura
de unidade popular máis ampla e
mellor soldada posible, por desgraza
esa estrutura foi ocupada por persoas
que realmente non cren na confluencia.
Hai que recompoñer o espazo, veremos
nos seguintes meses como se vai con-
formando, polo menos desde esquerda
unida temos a firme convicción de fa-
celo de maneira que teña permanencia
por abaixo.

Quero preguntarche por algúns con-
cellos da nosa área de influencia; en
Porriño apoiades a investidura de
Eva De La Torre e non entrades no
goberno, por que?

A militancia escolleu impedir o acceso
da dereita ao goberno como mal menor,
pero nos estamos moi lonxe das polí-
ticas que aplicou o goberno municipal
de O Porriño, nin as consideramos de
esquerdas nin pensamos que a súa
xestión mereza o aprobado. O Porriño
ten un problema gravísimo referente
a un volume moi elevado de impaga-
mento de facturas, problemas coa xes-
tión de servizos do concello.

A saída de Lino do Concello de Pon-
teareas e de Cuevas en Nigrán, non
foi frustrante para ti?

Home frustrante non, decepcionante
si. En Ponteareas saímos por moi pou-
quiño, alí entraron varios factores,
fundamentalmente o recordo de voto
ao Psoe nunhas xerais celebradas moi
pouquiño tempo antes. A nosa saída
deses concellos amosa que o mantra
do liberalismo referente a que o bo
traballo sempre ten premio non ten
porque ser verdade. Malia que nós
somos unha organización de militancia
disciplinada, afeita a traballar en cal-
quera escenario e alí seguiremos desde
logo.

E en Cangas, como está a situación,
que tal anda o amigo Pazos de pa-
ciencia?

Ha ha ha, Xose Manuel Pazos ten
moitísimas virtudes e estou segura
de que a paciencia é unha delas. En
Cangas acabamos de asinar un acordo
de goberno co PSOE, as outras dúas
forzas de esquerda AVANTE e o
BNG non quixeron entrar, e eu confío
no seu sentido da responsabilidade
porque non esquezamos que nese
concello a esquerda ten 14 actas e a
dereita 7.

En Vigo, tendo dúas ac-
tas, Abel Caballero mán-
davos ao grupo mixto,
que ides facer para res-
ponder?

O alcalde de Vigo, actúa
como un verdadeiro sá-
trapa. Os verdadeiros lí-
deres non necesitan es-
magar aos demais para
amosar que o son. Abel
Caballero rise do elec-
torado que votou tanto á
Marea de Vigo como ao

BNG. Nós de momento temos posto
unha reclamación pola vía adminis-
trativa. No caso dunha resposta negativa
estudaremos as medidas a tomar.

En Mos, por apenas 40 votos o PP
conservou a alcaldía, presumo que
se aveciñan tempos escuros para a
veciñanza de Tameiga porque entendo
que o goberno municipal vai ir á
guerra contra a comunidade de mon-
tes para tratar de que se constrúa o
centro comercial. Esquerda Unida
apoiou á campaña de GañaMós, a
vosa vontade de oposición a ese pro-
xecto nos montes de Tameiga continúa
firme?

O noso compromiso de oposición a
ese disparate é absoluto. O s centros
comercias, que en moitos casos están
baleiros, matan o pequeno comercio,
o ano pasado pecharon 1.800, o im-
pacto económico das grandes super-
ficies é negativo, e nesta época na
que todos os indicadores amosan a
situación tan preocupante do medio
ambiente en pleno cambio
climático..tratar de arrasar un monte
só para especular é demencial, e Es-

querda Unida vaise opor frontalmente
sen ningunha dúbida.

A túa profesión está no campo da sa-
nidade a situación da sanidade galega
non parece a mellor das posibles?

É a consecuencia dos recortes do PP,
temos menos médicos e médicas, me-
nos persoal de enfermería e iso impacta
directamente na saúde da poboación.

Rematamos Eva, agradecéndoche a
túa amabilidade e cunha última cues-
tión, falta moi pouco para as auto-
nómicas?

Si, e polo que a Esquerda Unida res-
pecta estamos xa a traballar nas nosas
asembleas para debullar o modelo que
aspiramos a trazar coas outras forzas
políticas: Equo, Podemos e Anova
para tentar chegar a acordos na con-
formación dunha candidatura forte,
que poña por diante a proposta políti-
ca.

Falastes de candidata ou candidato?
É moi pronto.

Ti estarás aí?
Eu son unha militante disciplinada
que estou ao que diga a miña organi-
zación.
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Neste ano, o sindicato do que es SX
cumpre 20 anos, pódese dicir, como
a canción, que 20 anos non son
nada?

Dicir pódese dicir o que se queira,
pero a mensaxe que transmite esa
canción é mintira,20 anos son bas-
tantes anos e nestes 20 anos na CUT
pasaron moitísimas cousas.

No sindicalismo, e na política galega
en xeral pasaron moitas cousas,
foron anos moi densos creo eu?

Abofé que si, no que a o noso sindi-
cato atinxe, ben, houbo de todo pero
podo dicir con orgullo que malia que
non nos daban moita vida,20 anos
despois aquí estamos.

Ides facer algo especial para celebrar
as súas décadas de vida?

Si, imos editar un número especial
do noso antigo periódico “O XOR-

NAL” e faremos unha festa tamén
O da festa interésame, agardo que
me convides, cando é?

Ha ha ha ha, xa che informarei, están
aínda a data e o sitio por determinar

Despois destes 20 anos podes dicir
que a CUT é un proxecto sindical
consolidado?

Si, estou seguro. Estamos nunha
época expansiva tanto en afiliación
como en representación e nestes mo-
mentos a CUT é un proxecto conso-
lidado na sociedade galega. Iso non
quita que eu siga considerando como
hipótese ideal a constitución dun
único sindicato galego de clase que
nos poida acoller a todos.

E porque non se fai?
Haberá que superar feridas do pasado
ser xenerosos na xestión dese mo-
mento histórico e pode que chegue-
mos a ese punto.

Falabas antes de que estades nunha
fase expansiva, Isto inclúe a capta-
ción de xente moza?, porque a min
paréceme moi preocupante a desa-
fección das xeracións máis novas co
sindicalismo e coa política tamén

A verdade é que a idade media das
persoas que exercen o activismo sin-
dical é alta, e pasa en todo o sindica-
lismo no estado, é un problema moi
grave. Non somos quen de entrar na
nova situación laboral, no precariado,
nin de artellar como facer sindicalismo

nas novas formas de produción que
existen. O réxime do 78 construíu
un relato falaz referente a que todo
está xa feito, de que só abonda con
votar cada catro anos e que xa non
cómpre facer máis.

E como se convence a alguén de
que non é así?

O mellor que podemos facer é a pe-
dagoxía, ter un discurso moderno
pero con contido de clase. Se cadra
os sindicatos debemos de profundizar
no campo da formación sindical e
política.

Facemos esta entrevista o día que
saen publicados o datos do paro.
Como os valora a CUT?

No ano 1.999 o nacionalismo
galego, viviu unha das súas
múltiples rupturas e
enfrontamentos cainitas, que non
serven para nada máis que para
dificultar a existencia de
alternativas sólidas e solventes
que poidan confrontar co
españolismo, naquel momento
unha CiG recen nacida, como
resultado da fusión da CXTG e
iNTG, padeceu unha confrontación
fratricida na antiga federación do
mar e dous históricos sindicalistas
nacionalistas manolo Caamaño, e
Xan Carballo, entre outros,
marchaban da CiG e fundaban
CUT. hoxe a CUT cumpre 20 anos,
e nós conversamos co seu sX o
vigués ricardo Castro

XX ANOS DA CUT

“A CUT é XA UN PROXECTO CONSOLIDADO”



Ben, o primeiro que me chama aten-
ción é a valoración que fai o goberno
do PSOE dos mesmos, se mudamos
PSOE por PP non habería ningunha
diferencia na forma de valorar entre
o goberno Sánchez e o goberno Ra-
joy.

Non ves ningunha diferencia?
Onde está? Eu non a vexo. Ambos
defenden o mesmo sistema económico
e obedecen aos mesmos intereses e
os mesmos patróns. A estacionalidade
só a consideran no momento que
están na oposición.

Está mellor a situación do empre-
go?

Non.
Por que?

O emprego é de baixa calidade, de
pouca duración e discriminatorio
para a xente moza con relación á
xente maior que leva tempo nas em-
presas. A tendencia é a abaratar os
convenios, e un problema gravísimo
é o dos falsos autónomos, estou fir-
memente convencido de que se non
se pelexa contra iso a tendencia á
xeneralizalo.

Un rapaz que entre a desempeñar
un posto ten peores condicións la-
borais que un home xa dunha idade
que leve tempo na mesma empresa
no mesmo posto?

Si, en liñas xerais, si, por exemplo
na empresa máis grande de Galicia,
Citroën, sucede así.

Creo que tivestes unha moi boa nova
xurídica en Citroën ?

Si, acusáronnos de folga ilegal, fomos
a xuízo, déronnos a razón e obrigaron
a empresa a indemnizarnos.

Nesa empresa, a máis importante
de Galicia, as perspectivas da CUT
son moi positivas non?

A verdade é que si, somos a segunda
forza, e nestes catro anos premiouse
o noso traballo, algo positivo claro,
pero ten a lectura negativa de que o
sindicato “ amarillo” segue sendo
moi maioritario. Nós estamos encan-
tados de que a CUT medre, desde
logo, pero tamén queremos que o
sindicato maioritario, perda a maioría
para conseguir unha alternativa.

E ves verosímil que iso poida pa-
sar?

Eu creo que si, penso quen en catro
anos pode pasar.

Algunha outra empresa que ilusione
ao SX da CUT?

Como che dixen estamos en plena
fase expansiva e hai bastantes nas
que se nos está recoñecendo o noso
traballo coa confianza de traballadores
e traballadoras: Copo, na TVG...E
alén dos resultados electorais que
están sendo mellores, en canto á afi-
liación estamos notando un incremento
importante o que é moi relevante
para nós.

Falemos de política Ricardo....
Pois agora mesmo teño certo desa-
cougo, non son nada optimista. O
panorama é desalentador. 

Cal foi a posición da CUT nas re-
centes eleccións europeas?

Nós non aceptamos esta UE que en-
tendemos que está para o que está, a
defensa dos intereses do capital.

Rematamos Ricardo, cunha mensaxe
para a mocidade, por que un rapaz
ou rapaza debe sindicalizarse?

É a forma que ten de amosar que é
unha persoa libre.
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Horario: Sábados e Domingos de 10:30 a
20:30 (17 maio ao 12 aoutubro)
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Oprograma de man das festas de
Ponte Caldelas, que chega este ano

disfrazado de Constitución Caldeñola
ofrece máis de 80 actividades para gozar
das festas da Vila do Verdugo. Un extenso
calendario que arrancou o pasado día 15
deste mes de xuño co Entroido de Verán
e prolóngase ata principios de setembro
coa andaina.

O Goberno local socialista volve
apostar por unha presentación creativa
do programa para non deixar indiferente
a ninguén. A iniciativa de disfrazar o
programa de man das festas aproveitando
a oportunidade que brinda o singular
Entroido de Verán comezou hai tres anos
co Dinamical forte, continuou o ano pa-
sado co Códice Caldelino e este ano
convértese nunha lei de leis.

A Constitución Caldeñola de 2019,
sublíñase na presentación do programa,
“é a norma suprema e fundamental para
gozar das festas de Ponte Caldelas” e
consagra como deberes achegarse aos
atractivos da localidade, comprobar o
carácter aberto das súas xentes e participar
no máximo número de actividades po-
sible. No seu Preámbulo destaca que o
pobo caldelán, “desexando establecer o
lelcer, a liberdade pr enchelo tempo libre
con actividades de calidade e a soberanía
para programar as súas Festas, proclama
a súa vontade de facer o posible para
que Ponte Caldelas non só estea de
moda, senón que o siga estando moitos
anos máis”.

Esta singular Carta Magna, que contén

un índice dividido en 10 títulos e se
remata coas súas disposicións adicionais,
transitorias e derrogatoria, inclúe epígrafes
específicos para a Festa Gastronómica
do Emigrante (do venres, 12 de xullo,
ao domingo, 14 de xullo) e para as
Festas das Dores (do 23 ao 27 de agos-
to).

O programa inclúe as actuacións da
orquestra SonDeSeu, o festival Caldelas
Xoven (cun cartel que encabeza Famous,
gañador de Operación Triunfo), Olympus
e El Combo Dominicano. Hai tamén
unha Holi Party, un feixe de propostas
para os máis cativos e un protagonismo
especial para a cultura, coa programación
teatral por bandeira.

O Códice Caldelino terá unha tirada

de 10.000 exemplares porque está pensado
para ser repartido non só por Ponte Cal-
delas, senón tamén por oficinas de turismo
e establecementos hoteleiros das cidades
próximas. A gran aceptación que nos
dous anos anteriores fai pensar que se
acabará esgotándose.

O Goberno de Ponte Caldelas volve
tamén incluír a listaxe completa dos es-
tablecementos comerciais locais agru-
pados na asociación Coempo, partindo
da idea de que os comerciantes e o Con-
cello sempre deben ir da man na pro-
moción turística do municipio.

O PrOGrAmA de FesTAs de PONTe CALdeLAs CONVérTese NA CONsTiTUCióN CALdeñOLA

O mellor ambiente
da Comarca

Ponte Caldelas

La Parada

TAPERÍA VICTORIA
PONTE CALDELAS

A Festa Gastronómica do Emigrante baixa o telón
superando os 20.000 pratos vendidos

AFesta Gastronómica do Emigrante pechou hoxe
domingo en Ponte Caldelas, cuns resultados que

superaron tódalas expectativas. Ao longo da fin de semana
vendéronse máis de 20.000 pratos, segundo o reconto pre-
liminar, superando así as cifras do ano pasado. O impacto
económico superou os 100.000 euros.

O evento, que reproduce a comida internacional dos
países vinculados coa emigración caldelá, ofreceu un total
de 12 pratos representativos destas gastronomías ao prezo
promocional de 5 euros con bebida incluída. Ademais diso,
os asistentes tiveron a ocasión de gozar dunha variedade
de especialidades.

O Goberno local caldelá subliña a satisfacción non só
do público asistente, senón tamén dos restaurantes partici-

pantes, que trouxeron ata a Alameda caldelá os sabores da
comida brasileira, mexicana, italiana, estadounidense, uru-
guaia e, por suposto, tamén a española e a galega. Ademais,
ofreceuse a posibilidade de gozar de sabrosas empanadas,
postres e tamén bebidas como mojitos ou caipiriñas.

A animación musical foi outro dos alicientes deste
evento, dado que contou con batukada brasileira, charanga
galega e, como prato forte, o mariachi de Leonardo Flores,
que fixo as delicias dos comensais durante á noite do
sábado. O alcalde, Andrés Díaz, subliñou o esforzo organi-
zativo do Concello, que colocou 1.250 cadeiras co obxectivo
de que todo o mundo poida gozar comodamente dunha
festa gastronómica que, a cada ano que pasa, atrae máis vi-
sitantes.

PONTE CALDELAS EN FESTAS



Xullo 2019 [53]

RÚA IGREXA Nº 7
PONTE CALDELAS
986 750 228

REALE
SEGUROS

ASEGURANDO TU
TRANQUILIDAD DESDE 1828



[54] Xullo 2019 

PONTE CALDELAS.

O Concello de Ponte Caldelas ce-
lebra que hoxe se teña feito público
pola Consellería de Infraestruturas o
acordo de adxudicación á empresa
Marconsa das obras da segunda fase
da estrada autonómica PO-234 para
o tramo entre Ponte Caldelas e La-
xoso.

A obra vai supoñer unha importante
mellora na seguridade viaria pois
abrangue o conflitivo tramo das curvas

cegas de Laxoso, que rexistran unha
importante problemática.

Co anuncio da adxudicación, cunha
baixa de 125.000 euros sobre o orza-
mento de licitación, que era de
650.000 euros, remata unha longa
tramitación administrativa, que ten
durado dous anos dende que o pro-
xecto foi sometido a información pú-
blica en xullo de 2017.

O alcalde, Andrés Díaz, aproveita
esta ocasión para volver pedir á Con-

O Concello pede a Infraestruturas a
inclusión dunha senda peonil nas
obras da segunda fase da PO-234 PONTE CALDELAS.

O alcalde de Ponte Caldelas, Andrés
Díaz, esíxelle respecto ao portavoz do
PP, Antón Xil, quen leva varios días di-
fundindo datos manipulados sobre as
retribucións da Alcaldía. Para acabar
dunha vez por todas con este “carro de
demagoxia”, o rexidor caldelán fai
pública a última nómina, a do mes de
maio, na que queda claro que o importe
neto é de 2.000 euros.

Coa suba aprobada no Pleno de Or-
ganización do Concello pasará a cobrar
uns 2.200 euros ao mes. Andrés Díaz
pregúntase se iso pode ser motivo de
crítica, ou mesmo de simple comentario
de taberna. “Engordalas cifras sumando
ao bruto os gastos de Seguridade Social,
como se eu estivera forrándome, só de-
mostra a nula estatura política e a total
falta de elegancia persoal deste señor,
que, en vez de falar dos demais, debería
estarnos explicando “o seu”, que é nada
menos que un enchufe en ciernes no
Concello da Lama”, subliña.

Ao mesmo tempo, Andrés Díaz,
volve recalcar que non cobrou nunca

nin cobrará dietas, desprazamentos nin
ningún tipo de emolumento adicional
do Concello de Ponte Caldelas. Aínda
máis, non está en ningún consello de
administración ou órgano que signifique
retribución algunha a maiores. “Eu só
cobro 2.000 euros ao mes do sector pú-
blico, un salario similar ao que tiña no
meu anterior traballo e co que vivo ao
día, así que podo dicir que son un alcalde
obreiro”.

O alcalde caldelán sente vergoña
allea deste nivel carroñeiro implantado
polo novo portavoz do PP”. E máis
cando Xil ocupa un posto como director
da radio municipal do Concello de A
Lama. ¿É razoable que un concello de
2.000 habitantes gaste diñeiro público
nunha radio de propaganda e páguelle a
este señor por dirixila, un señor ao que
xa botaron de Poio porque tamén pre-
tendía que o enchufaran alí a través
doutra radio municipal?, pregúntase.

Finalmente, insta a Antón Xil a cla-
rexar, definitivamente, se é certo que
está en proceso de converterse en fun-
cionario da Lama pola porta de atrás.

Andrés Díaz cobra 2.000 euros
ao mes como alcalde

ponte caldelas
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PONTE CALDELAS.

Centos de persoas achegáronse ata a
Carreira Ancha, na parroquia da Insua,
para gozar da quinta edición do Festival
Folk Follas de Olivar. O certame, orga-
nizado pola Asociación de Veciños da
Insua e o grupo Nós tamén Imos, contou
co patrocinio do Concello.

Durante todo o día houbo actuacións
de grupos musicais de diferentes puntos

de Galicia, comida popular nas dúas
carpas habilitadas para a ocasión e, pola
tarde, ademais de música, xogos popu-
lares.

O tempo axudou, a pesar das pesi-
mistas previsións meteorolóxicas, o
que axudou a incrementar a afluencia
a un evento que é xa unha referencia
da cultura, especialmente a música,
galega.

Festival folk Follas de Olivar

PONTE CALDELAS.

De acolledora a acollida. A caldelá
Elena Buch pasou de recibir a un
neno do Sáhara durante varios anos
a devolvela visita ao campamento de
El Aaiun (Arxelia) cando o rapaz
cumpriu os 12 anos. Foi no ano 2016
e daquela experiencia dunha semana
convivindo con unha familia en pleno
deserto, saíu a exposición que pode
verse no Centro Cultural de Ponte

Caldelas durante todo este mes de
xullo.

A mostra foi inaugurada hoxe polo
alcalde, Andrés Díaz, acompañado
de varios concelleiros do equipo de
goberno. Durante a presentación, a
fotógrafa explicou a situación dos
campamentos saharauis, instalados
hai uns 50 anos no territorio arxelino
e nos que o pobo saharaui sobrevive
en condicións moi precarias.

Elena Buch fotografía a vida cotiá nos
campamentos saharauis

ponte caldelas

PONTE CALDELAS.

A escritora e xornalista Montse Fa-
jardo presentou en Ponte Caldelas o
seu último libro, Invisibles, un traballo
no que recolle as testemuñas de sete
mulleres vítimas de maltrato. O acto,
organizado polo Concello, contou coa
presenza do alcalde, Andrés Díaz e da
responsable da Unidade contra a Vio-
lencia de Xénero da Subdelegación do
Goberno, Manela Vilaboy.

Montse Fajardo, que foi presentada
pola concelleira Leticia Rocha, fixo
un repaso polos casos recollidos no
seu libro e participou nun intenso debate
co público presente que se prolongou
durante máis dunha hora.

Na súa intervención asegurou que
só a mala sorte de ter dado cun maltra-
tador explica que unha muller sufra
violencia de xénero e rexeitou calquera
intento de culpar ás mulleres que, non
debemos esquecer nunca, sempre son
vítimas nesta situación.

Por outra banda, Ponte Caldelas
acolle mañá, sábado, a adaptación teatral
desta obra coa presencia da compañía
Redrum Teatro. Será a partir das 21.30
horas no salón do colexio Cordo Bou-
llosa en sesión gratuíta. A obra está
patrocinada polo Pacto de Estado contra
a Violencia de Xénero.

Montse Fajardo presentou o seu
libro, Invisibles, en Ponte Caldelas

Pedreira, 7
Baixo
A Lama
986 768 261
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redondela

REDONDELA.

O pasado 5 de xullo, convocadas polo
colectivo republicano de Redondela, máis
de medio cento de persoas concentrábanse
na entrada do concello da vila dos viadutos,
en apoio do seu veciño Marcos Santos
Soto. Como seguro saben, Marcos é un
militar redondelán en activo que asinou
un manifesto contra a presenza do fran-
quismo na forzas armadas españolas, en
resposta a un texto anterior no que un nu-
meroso grupo de persoas que tiveron re-
lación co exercito, demandaban respecto
á figura de Francisco Franco.  Asinar un
manifesto, contra o máximo responsable
dun réxime ditatorial responsable de centos
de milleiros de asasinatos extraxudiciais,
debería ser un acto de normalidade, como
respirar, beber ou amar, nunha sociedade
sa e democrática, porén a Marcos tróuxolle
moi serios problemas no seu traballo, ata
o punto que na actualidade está mergullado
en expedientes disciplinarios diversos,

coa posibilidade real de que algún deles
sexa resolto coa aplicación de serias me-
didas disciplinarias contra a súa persoa.
O feito de que nin sequera cun goberno
socialista, a ministra de defensa sexa quen
de dar carpetazo definitivo e arquivar
este disparate consistente en que protestar
contra un tirano xenocida poida causarlle
problemas xudiciais a ninguén, amosa
que aínda queda camiño por percorrer
para liberarnos dunha vez do franquismo
sociolóxico.Todo o noso apoio e solida-
riedade a Marcos pola súa valentía.

Concentración en apoio do cabo
redondelán Marcos Santos

REDONDELA.

O luns 8 de Xullo a Asemblea Femi-
nista paxaretas, convocou unha concen-
tración na praza do Concello de Redon-
dela en solirariedade coa víctima da ma-
nada de Manresa :"Señor fiscal que 7
homes dispoñan do corpo dunha muller
ao seu antollo é unha violación, e se
ademais,  é unha menor é mais grave
sexan cales foran as circunstancias que
o rodeen" Ao acto seguido por máis dun
cento de persoas sumáronse varias aso-

ciación en defensa da muller así coma
colectivos da mocidade. 

Tamén da man da Asemblea Femi-
nista Paxaretas o Xoves 11 tivo lugar na
casa da cultura a presentación do libro
"En la Guarida de la Bestia" de Luis
Gonzalo Segura, que acercou o drama
da situación da muller nas forzas armadas,
deste xeito grazas a asemblea achégase
a poboación civil o desamparo das mili-
tares a hora de denunciar acoso sexual e
laboral 

Asemblea Feminista Paxaretas de Redondela
solidaria coa víctima da manada de Manresa

ALEXANDRE BÓVEDA, 3
SOUTOMAIOR

CAFETERÍA PASTELERÍA
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REDONDELA.

O Servizo de Normalización Lingüística
do Concello de Redondela impulsa a celebración
do Día de Galicia cun concerto do grupo Trei-
xadura. O acto será no Paseo Marítimo de
Chapela ás 22h. Antes do inicio do concerto
desenvolverase un breve acto institucional.

Este acto encádrase dentro do programa
Musigal impulsado pola Deputación de Ponte-
vedra.

Ademais, o día 25 de xullo haberá outro
acto na Alameda de Castelao. Desta volta, ás
20:30 participarán as pandeireteiras de Trasmañó,
un conxunto de crianzas que lerán textos de in-
telectuais galeguistas e unha intervención de
representantes do Goberno local, que farán
unha ofrenda floral. Posteriormente, arredor
das 21:30 haberá un concerto da cantante Xoana
Veiga, unhas das voces revelación da música
galega, que ofrecerá pezas de jazz, funky e
reggae.

Concerto de Treixadura
polo Día de Galicia 

REDONDELA.

No acto de homenaxe do sábado pasado o
deputado do BNG, Luís Bará Torres conversa
con Pura e Carlos Covelo, directamente empa-
rentados cosas mulleres comprometidas de Re-
dondela.

O deputado Luis Bará na
homenaxe ás mulleres
comprometidas de
Redondela 

REDONDELA.

O servicio de Igualdade da Deputación de
Pontevedra co galo do Sinsal Son Estrella
dende o 25 ata o 28 de xullo,instalará unha
carpa propia de igualdade para previr o acoso e
as agresións sexuais.

Unha carpa para a
igualdade
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PRIMEIRA CONSULTA E LIMPEZA GRATUITA
(BAIXO PRESCRIPCIÓN MÉDICA)

clinica@novaodontointegral.com

REDONDELA.

“Deixa na estacada a quen lle apoiou,
confirmándose que o seu interese por Re-
dondela, limitábase a ser alcalde ”, afir-
ma.

O voceiro municipal do BNG, Xoán
Carlos González, entrou a valorar o recente
anuncio do abandono da vida política do
ex-alcalde de Redondela, Javier Bas. “In-
tuíamos que isto ía a suceder, mais agar-
dabamos unha mostra de dignidade man-
téndose uns meses ao cargo das súas res-
ponsabilidades na oposición”, sinala.

Considera que co caso de Javier Bas
“constátase como se antepoñen os intereses
particulares, renunciando a traballar de
verdade polos nosos veciños e veciñas alí
onde nos situaron cos seus votos”. Afirma
que ao negarse a traballar dende a oposición
“deixa na estacada aos votantes do PP,
polo que queda inhabilitado para desem-
peñar no futuro calquera responsabilidade
política”, apunta.

“En Redondela construíuse un discurso
por parte do ex-alcalde cargado de vaidade
e egocentrismo. Dende o BNG sufrimos
os insidiosos ataques de Javier Bas, ao
defender a nosa alternativa política, sen
dobregarnos ás súas chantaxes. Agora
queda patente que unicamente se movía
polo interese económico”, afirma.

“Servizos sociais desprestixiados, pa-
rroquias nas que nin tan sequera se apoiou
ás comunidades de auga, cascos urbanos
hostís para vivir, proxectos con grande
inversión económica e escasa repercusión
social, cultura centralizada, rede caciquil,
distorsión do sentido dos orzamentos par-
ticipativos e consellos parroquiais,...” son
algúns dos elementos que considera que
Javier Bas deixa como herdanza política. 

Con este abandono “de novo dende
as filas do Partido Popular desprestíxiase
a actividade política, ao primar os intereses
persoais. Este partido en Redondela, hai
tempo que entrou en descomposición,
pretendo impor un modelo que nunca
contou coa maioría da veciñanza”, afirma
Xoán Carlos González.

Pon en valor o edil nacionalista, o im-
portante papel que se desenvolve dende a
oposición; “en ocasións pouco valorado,
mais que leva os problemas de moitos
veciños e veciñas ao Concello para que
sexan solucionados”. Finalmente recorda
Xoán Carlos González que “non foron os
votos do Bloque Nacionalista Galego os
que permitiron que durante oito anos
Javier Bas ocupara a alcaldía de Redon-
dela”.

Xoán Carlos González
cualifica de “covardía
política” o abandono
de Javier Bas
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Peixes e mariscos 
da Ría de Vigo
Menú do día

R/ Isidoro Queimaliños, 41
Redondela - 986 401 194

REDONDELA.

AER 2019 chegou a un acordo co PsdeG-PSOE de
Redondela para entrar no goberno no mandato 2019-
2023 que se concreta nos seguintes puntos.

AER xestionará as seguintes Concellerías:

1.- MEDIO AMBIENTE que incluirá ás seguintes
áreas:

• Saneamento.
• Abastecemento domiciliario de auga potable.
• Recollida, xestión e tratamento de residuos.
• Xestión de residuos sólidos urbanos.
• Alumeado público.
• Administración Xeral de Medio Ambiente.
• Outros actuacións de medio ambiente.
• Protección salubridade pública.
• Hospitais e centros de saúde.

Crearase un grupo de traballo ou comisión para que
de modo conxunto AER-PSOE xestionen as áreas de
Medio Mariño e Transición Enerxética.

2.- CULTURA E TURISMO que incluirá as seguintes
áreas:

• Administración xeral de cultura.
• Biblioteca pública de Redondela.
• Axencia da lectura de Chapela.
• Arquivos.
• Equipamentos culturais e museos.
• Aula de interpretación de Rande.
• Promoción cultural.
• Protección e xestión do patrimonio histórico-ar-

tístico.
• Festas populares e festexos.
• Ordenación e Promoción turística.

Crearase un grupo de traballo ou comisión para que
de modo conxunto AER-PSOE xestionen a área de
Coordinación de eventos municipais.

3.- TRANSPARENCIA, NOVAS TECNOLOXÍAS
E PARTICIPACIÓN CIDADÁ que incluirá as se-
guintes áreas:

• Transparencia.
• Participación Cidadá.
• Novas tecnoloxías.
• Novas tecnoloxías (WIFI).
• Padrón Municipal.
• Consumo.
• Radio Redondela.

XUNTA DE GOBERNO LOCAL
AER terá dous representantes na Xunta de Goberno

Local.
AER asumirá a Segunda Tenencia de Alcaldía.

CONCELLERÍAS: dedicacións e asignacións eco-
nómicas

Salarios da corporación:

Dedicación mensual          Salario bruto/anual
Alcaldía e Concellería 1    100 %
Concellería 2                      50 %            15.000 €
Concellería 3                      100 %          30.000 €
Concellería 4                      50 %            15.000 €
Concellería 5                      50 %            15.000 €
Concellería 6                      50 %            15.000 €
Concellería 7                      12 horas       5.184 €
Concellería 8                      75 %            22.500 €
Concellería 9                      75 %            22.500 €
Concellería 10                    60 %            18.000 €
Voceir@ PP                                              8.100 €
Voceir@ BNG                                         8.100 €
Resto Concelleri@ oposición                 5.184 €

Persoal de confianza (coordinador/a) 25.000 €
Asignacións grupos políticos (art. 73 LBRL)

17.100 €

A cooperación e coordinación no desenvolvemento
e execución das áreas das distintas Concellerías serán
as premisas básicas de ambas formacións.

En proba da súa conformidade, firman o presente
documento:

• Por parte do PSdeG-PSOE, Dona Digna Rivas
Gómez, en calidade de Alcaldesa do Concello de Re-
dondela, e Don Leonardo Cabaleiro Couñago, en
calidade de Secretario Xeral.

• Por parte de AER, Dona Susana Couñago Andrés,
en calidade de representante da Agrupación de Electores
Redondela 2019.

ACORDO DE GOBERNO AER-PSOE
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Ti es unha rapaza nova, tes 25 anos,
para as veciñas e veciños que non te co-
ñezan; quen é Jessica García?

Eu son veciña da parroquia de Vilar,
son graduada en lingua e literatura ga-
lega, fixen estudos portugueses en
Braga, de feito estiven un ano vivindo
alí. E na actualidade traballo no eido
comercial no sector das telecomunica-
cións. A corto prazo, se todo vai ben,
teño a intención de comezar un máster
para opositar a educación secundaria.

Vaia, é necesario facer un máster
para opositar?

Si, é necesario. Un exemplo claro das
políticas do PP que elitizan a educación
e complican o acceso ao mercado la-
boral, a quen non teña 7.000€ para pa-
garse un máster privado. O PP cargouse
a sociedade de benestar, dificulta con-
siderablemente que as fillas e fillos das
clases traballadoras poidamos estudar
e ter un traballo digno relacionado cos
nosos estudos. A min, quen máis me
fixo de esquerdas foi o PP.

Acabas de iniciar o mandato como
concelleira da corporación redon-
delá, e aínda que é moi pronto quero
preguntarche como te sentes?

Síntome moi contenta pola subida que
experimentou o BNG de Redondela,
despois duns anos convulsos, e con
moitas gañas de levar ao concello o in-
tenso traballo de rúa que desenvolve a
nosa organización política.

A túa acta foi conseguida polos pelos,
case nos minutos de prorroga, iso
significaría alegría dupla, supoño?

A verdade a noite electoral viviuse
no noso local cunha intensidade má-
xima, as emocións de todas e todos
os que aquí estabamos mantivéronse
en niveis elevadísimos; ata máis ou
menos o 65% do reconto dábannos
dous, logo caemos a un e finalmente
arredor do 98% recuperamos a se-
gunda acta.

E cando, con case o 100%,confir-
mouse que eras concelleira?

Celebrámolo como se gañaramos a al-
caldía.

Nesa suba que experimentastes o
traballo de Xoán Carlos que parte
de “culpa” ten?

Eu creo que moita, considero que no
mandato anterior, Xoán Carlos foi a
oposición real ao PP.A oposición do
BNG foi a que levou as propostas real-
mente relevantes

Por exemplo?
As cuestións sociais,  ou as traídas de
augas.

E a túa valoración xeral dos resul-
tados en Redondela?

Penso que quedou claro que a maioría
de Redondela non quere ao partido po-
pular. A nosa valoración é moi positiva
polo cambio de goberno.

Imaxino que tamén valorarás de
maneira positiva que, por primeira

vez na historia, Redondela teña unha
alcaldesa?

Desde logo que si, para unha muller
feminista coma min, é unha circuns-
tancia que me enche de alegría, alén
de que as mulleres sexamos maioría
no pleno.

Non entendo as motivacións que vos
impulsan a non entrar no goberno,
e francamente penso que choca co
discurso que estivestes mantendo
estes anos?

Pois eu entendo que a nosa, é unha de-
cisión moi responsable. Desde o primeiro
día apoiamos a Digna para que ela
puidese ser alcaldesa. Nos non entramos
a formar parte dese goberno porque
nun tripartito con 2 representantes de
12 non teriamos as capacidades para
desenvolver o proxecto autónomo que
ten o BNG para Redondela e para
Galiza. Nós temos a intención de manter
canles fluídos de comunicación co go-
berno, e imos facer unha oposición ho-

nesta e construtiva.
Tal como quedou conformada a arit-
mética municipal vós ides ter un
papel moi relevante;10 o goberno 9
a oposición do PP e vós sodes 2 que
seredes decisivos en moitas ocasións;
non che dá medo ter que coincidir
en votacións coas posicións do PP e
que se formule a hipótese, que tanto
lle gusta ao PSOE, da pinza,  neste
caso BNG/PP?

Non. Estou segura de que co PSOE e
con AER imos ter moitísimos puntos
de encontro, ademais nós somos xente
seria e honesta e a nosa oposición será
construtiva, teño claro que a do PP
non. Que algunha vez poidamos coin-
cidir co PP, pois non che digo que non,
pero tamén sucedeu estes anos.

As liñas políticas básicas que ides
tratar de desenvolver?

Esencialmente meterlle man aos servizos
sociais, para que dunha vez sexan efi-
caces e útiles na atención ás veciñas e
veciños que peor o pasan. A regresión
en algo tan relevante, nestes anos de
nefasto goberno do PP, foi horrible e
cómpre reconducir a súa xestión de
contado. Por outra banda non queremos
que o feminismo sexa algo meramente
estético senón que todas as áreas de
goberno desenvolvan políticas autenti-
camente feministas. Cónstame que esa
é a intención da alcaldesa, e alí terá ao
BNG coa man tendida. Queremos me-
llorar substancialmente as traídas de
augas, recuperar a cultura como un
sinal de identidade do noso pobo, pero
todas as expresións culturais indepen-
dentes e libres....

Que pasou co facebook do Concello
de Redondela?

Seica estaba manexado por unha persoa
de confianza do PP e ben, di que como
estaba ao seu nome bórrao e listo.

JESSICA GARCÍA. CONCELLEIRA DO BNG DE REDONDELA

Nas pasadas elección municipais, case nos minutos de desconto, o BNG de
redondela obtiña unha segunda acta, que converteu en concelleira á veciña
de Vilar Jessica García. Jessica é unha moza de 25 anos, filóloga, como o que
isto escribe, e dunha solvencia intelectual e moral máis que notable. Teño a
convicción de que o futuro do nacionalismo na vila dos viadutos está
garantido en persoas como ela, que sen dúbida terá un papel moi relevante
nas vindeiras décadas da política galega. Achegámonos ata o local do bloque
na vila para coñecérmola mellor.

REDONDELA. Ao lado do parque do Salgueiral

Café - Bar

“A NOSA OPOSICIÓN SERÁ HONESTA E CONSTRUTIVA,
ESTOU SEGURA DE QUE CO PSOE E CON AER IMOS TER
MOITOS PUNTOS DE ENCONTRO”



A primeira vez que migraches?
Foi a París no ano 1998,e sempre fun
un fuxe fuxe, e alí estiven nove anos,
pero eu son choqueiro en esencia, de
feito cheguei a ser xogador do Choco,
bailei a danza..

E que facías en Francia?
Traballei primeiro en seguridade para
irme afacendo ao idioma, e logo cun
Peruano organizando congresos de ar-
tesanía do mundo. Despois estiven un
ano sabático en Manchester aprendendo
o idioma.

Logo xa a México?
Si, comecei traballando nun t”ablao
flamenco” moi importante “Gitanerías”
que logo comprei, antes de vendelo
fixen unha exposición “la expodanza”
que tiña por obxecto fusionar a parte
empresarial coa parte cultural. Foron
máis de 15 embaixadas, milleiros de
artistas, centos de empresas. Non me
resultou moi rendible economicamente
e decidín ir ao Caribe.

A Cancún?
Si, alí o turismo ten moita importancia

e hai moitos paquetes con ofertas varias,
e eu tiven a idea de incluír neses
paquetes actividades de danza polinesia.
En México a danza ten unha enorme
relevancia e moita aceptación. Eu con-
trato aos mellores bailaríns polinesios,
imparto seminarios e venme moitísima
xente de todas as partes de México a
tomar clases.

O que tes ti é unha axencia?
Si, unha axencia produtora JABO PRO-
DUCCIONES. Eu produzo os eventos,
teño como tres congresos ao ano. A
medida que pasa o tempo vaste facendo
un nome e meténdote no mundo, de
feito acaban de contratarme para ser
xurado dunha competición de danza
en Puerto Rico.

Nos congresos que organizas, porque
non metes a danza das espadas?

É unha boa idea, tereina que que con-
siderar. México ten unha danza folclórica
moi rica e bonita con evidentes in-
fluencias hispánicas.

A situación política de México?
Buff mala, igual ca no resto do mundo

E a situación social?
Hai moitas diferencias sociais, a verdade
intensísimas cunha penetración enorme
do narcotráfico en todas as institucións

Como nos ven aos galegos alí?
Pois hai unha visión un tanto negativa,
de feito fanse moitos chistes que pre-
tenden ridiculizarnos. Eu teño un amigo
galego en México que dicía” Ti déixaos,
déixaos, que mentres eles fan chistes
nós facemos cartos”

O acento mexicano telo moi inten-
so?

Ben para eles teño acento de fóra, é o
que ten a emigración, alá son estranxeiro
e aquí tamén.

Tes pensado acabar a vida aquí ou
en México?

Uff, non sei que dicirche, en principio
teña pensado vir a Redondela pero
temporadas máis grandes.
Deica outra

Jaime é un fillo de redondela que despois de percorrer distintas zonas do
mundo acabou en Cancún rexentando unha produtora que se dedica a
organizar congresos e distintos eventos relacionados coa danza de zonas tan
diversas do mundo como a Polinesia ou os bailes árabes
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REDONDELA.

A obra A casa xunto ao volcán
impúxose por unanimidade aos de-
mais orixinais presentados nesta se-
gunda edición que será publicada
pola Editorial Galaxia o vindeiro
outono.

Reunido nas dependencias mu-
nicipais do Concello de Redondela
o pasado sábado 29 de xuño, o xu-
rado composto polas escritoras Io-
landa Zúñiga e Anna R. Figueiredo
(gañadora da pasada edición), a xor-
nalista María Jesús Argibay, a pro-
fesora Patricia Arias Chachero, e a

editora Malores Villanueva decidiu
declarar gañadora a obra A casa
xunto ao volcán do autor  Xosé Ri-
cardo Losada.

O xurado salientou a fortaleza
dunha voz feminina en constru-
ción que evoluciona ao longo
do relato na busca da súa iden-
tidade. A través dunha adoles-
cente o autor móstranos o pen-
samento crítico dunha sociedade
na que a filosofía pode e debe
ter un papel relevante e necesa-
rio. Losada logra ademais unha
voz feminina plenamente crible
e sorprendente. A casa xunto ao
volcán é unha novela rebelde
que invita a cuestionarse a orde
social establecida.

O escritor Xosé Ricardo Losada gaña o Premio
Viadutos 2019 de novela

Falemos de país, como ves para o BNG a si-
tuación cara as eleccións autonómicas do
ano próximo?

Ben, entendo que a tendencia a alza do BNG é
incuestionable. A nosa posición de cohesión
interna é inmellorable e considero que o noso
traballo é enormemente valorado polo conxunto
da sociedade galega. As perspectivas para o
BNG son moi positivas e estou segura de que
teremos unha suba moi importante e seremos
decisivos na conformación dun máis que necesario
goberno alternativo ao PP.

Rematamos Jessica; que pode esperar un
veciño ou veciña de do traballo político da
concelleira e do concelleiro do Bloque na
corporación de Redondela?

Que os defendamos sempre, que os seus in-
tereses sexan os nosos, porque nós somos
como eles, e os seus problemas son tamén os
nosos.

JAIME BORINES UN REDONDELÁN EN CANCúN
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UN ANO máis CheGAN As FesTAs de FOrNeLOs de mONTes, O POBO máis BONiTO dO mUNdO, O LUGAr NO qUe é POsiBLe ACAdAr O ACOUGO e A PAz NOs
díAs de desACOUGO sUPerLATiVO, e UN ANO máis reCOmeNdAmOs AOs NOsOs LeCTOres e LeCTOrAs qUe NON PerdAN A OPOrTUNidAde de GOzAr dOs
mULTiPLes ATrACTiVOs qUe OFreCe FOrNeLOs de mONTes, UN PArAísO A CAróN dAs NOsAs CAsAs

FORNELOS DE MONTES EN FESTAS
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PROGRAMACIÓN CULTURAL DE VERÁN DO CONCELLO DE REDONDELA

NOVO TESOURO DE RANDE
Nova Xerencia - Coñécenos

652 095 603

682 152 025 - 886 310 577
Na Pantalla Cesantes

O TEU
XORNAL

EN GALEGO



Cal é a razón da exposición que de-
senvolvestes entre o 25 de xuño e o
7 de xullo?

A ilusión que tiña Luis en dar a coñecer
a súa colección privada.

E pola parte de Foto Cal?
A nosa intención de utilizar o noso
local como sala de exposicións foto-
gráficas para as persoas da localidade
interesadas alén de conmemorar o cen-
tenario da viaxe de Pelai Mas.

Contádenos iso?
Pelai Mas foi un fotógrafo catalán que
no ano 1.919 viaxou polo norte da pe-
nínsula e fixo reportaxes fotográficas
de gran calidade.

Caramba e ten algunha de Redon-
dela?

Pois si, dúas das festas da Coca dese
ano.

Fixo só esa viaxe?
Pensamos que en compañía de Alejandro
Antoneti, outro fotógrafo catalán que
o acompañou. A viaxe foi en sidecar

Luis o teu arquivo é moitísimo máis

amplo do que aquí se amosa, con
que criterios seleccionastes as fo-
tos?

O espazo tampouco é moi grande, e o
que fixemos foi restrinxir a temática á
viaxe de Pelai Mas, e por parte de Cal
3 o que fixemos foi incorporar algunhas
imaxes do arquivo de Saturno Cal desa
mesma época. Saturno Cal foi a primeira
xeración de fotógrafos da familia Cal
Luis como conservas o teu arquivo?
Pois hai distintas técnicas, eu emprego
uns sobres de celofán, e procuro que
non lles afecte a claridade.

Para cando unha exposición global
de todo o arquivo Cal e de todo o
arquivo Borines?

A verdade é que é complexo. A fórmula
de acoutar por temáticas ou por épocas
considerámola máis atinada, e no futuro
con outras “escusas” confiamos en re-
petir

Por exemplo?
Algo moi bonito, sería tratar de reflectir
a arquitectura e a paisaxe perdida de

Redondela. Hai fotografías moi curiosas
e algunhas son de xente anónima, a fo-
tografía social ten un interese superla-
tivo.

Algo que chame especialmente a
atención desa arquitectura que se
perdeu?

Os edificios con soportais, Redondela
como vila mariñeira tiña o seu fronte
ateigado deles e todos perdéronse. Os
almacéns, os salazóns.

Esa forma de contar a historia da
Vila esperta o interese?

Moitísimo, a maior parte da xente
quere saber a súa propia historia e a
do seu contexto particular. A fotografía
antiga ten moito atractivo para todo
o mundo, tanto para as persoas que
viviron o que se retrata nas imaxes,
como as que non o fixeron tamén te-
ñen interese en saber como eran as
cousas antes deles.
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entrevista de Marcos Santos

No ano 1.919 dous fotógrafos cataláns; Pelai mas e Alejandro Antonelli viaxaban ao
noso país, e dedicáronse a fotografalo con obxecto de incrementar o Arquivo mAs,
un fondo de imaxes creado polo pai de Pelai. hoxe, un século despois, vivimos unha
exposición en redondela organizada por Luis Borines e por Cal 3, no negocio da
familia Cal, na que se pretende conmemorar o centenario desa viaxe alén de ofrecer
unha mostra máis que interesante de imaxes sobre a redondela antiga con material
do propio Luis Borines e de saturno Cal. Nós, achegámonos ata aí e falamos con
Luis e co eterno quino Vilas de Cal 3.

100 ANOS DA VIAXE DE PELAI MAS A GALICIA,
100 ANOS DE FOTOGRAFÍA
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PAZOS DE BORBÉN

A oposición ao completo de Pazos
de Borbén denunciou diante da oficina
do censo a alteración fraudulenta do
censo electoral.

Tamén se detectaron casos de persoas
que se empadroaron pouco antes de pe-
charse o Censo electoral e que se deron
de baixa no Padrón despois de pecharse
este, acudindo a votar a Pazos de Borbén.
A oposición ao completo, Alternativa
Veciñal, Ciudadanos, PSOE e BNG con-
sidera que hai probas sólidas de que se
cometeu un delito electoral, polo que xa
denunciou estes feitos no INE para que
abra unha investigación. Nos próximos
días seguirán a documentar casos para
presentar conxuntamente unha denuncia
na fiscalía, ampliando a que xa fora pre-
sentada por Alternativa Veciñal anterior-
mente.

As denuncias de manipulación
do Censo non deixaron indiferente
á sociedade de Pazos de Borbén.
Foron moitas as persoas que se diri-
xiron aos grupos da oposición pre-
guntando que se podía facer e ani-
mando a tomar medidas. Entre a ve-
ciñanza causa indignación que o Par-
tido Popular puidera conservar a
maioría absoluta grazas á manipula-
ción do Censo. Circunstancia que
se deu con case toda seguridade, xa
que os votos de persoas non resi-
dentes superaron amplamente os 25
votos que lle deron a maioría absoluta
ao PP.

Froito desta indignación unha iniciativa
popular convocou a unha concentración
o próxima sábado día 15 ás 11:45 h,
coincidindo co Pleno de investidura, que
é apoiada pola oposición.

Denuncian a alteración fraudulenta
do censo electoral en Pazos

AO CARÓN
DO INSTITUTO

La
lujosa

RÚA
MEIXÓN
FRÍO, 22

REDONDELA

CHAPELA.

A Asociación Alborada de Vigo or-
ganizou unha xornada de voluntariado
e sensibilización na praia de Penedos
de Chapela no Concello de Redondela.
A xornada contou coa participación
tanto da concellería de Medio Ambiente
como da de Vías e Obras.

Este areal foi seleccionado por res-
ponsables de Alborada ao detectar nesa
praia presenza de diferentes residuos
coma podan ser restos de vidros e mesmo
entullos de orixe descoñecida, dos que
se recolleron varios quilos.

Colaboración espontánea e desinte-
resada da veciñanza. Para levar a cabo
esta xornada, as persoas responsables

de Alborada desprazaron ao lugar un
destacamento formado por dous moni-
tores e dez voluntarios, aos que se su-
maron empregados do Concello de Re-
dondela tanto do departamento de Medio
Ambiente como do de Vías e Obras,
encargados estes últimos de recoller o
lixo, particularmente o entullo, debido
ao tratamento especial que necesita a
recollida deste tipo de refugallos. A sor-
presa positiva da xornada foi a colabo-
ración espontánea que prestou boa parte
das persoas que se atopaban na praia a
esa hora da mañá. Os bañistas non só
colaboraron activamente cos voluntarios
de Alborada, senón que mesmo os feli-
citaron pola iniciativa.

Decenas de bañistas súmanse á
xornada de limpeza da praia de
Penedos en Chapela organizada
pola Asociación Alborada deVigo
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“ TRASPÁSASE NEGOCIO
A PLENO RENDEMENTO"
Calle General Rubín, 22 - Redondela

986 400 972 - 635 910 087
susoacova@hotmail.es

as reportaxes de G.Figueiredo (XX)

Consuelo (Chelo) Rodríguez López
naceu en Soulecín, parroquia de

Santigoso, no Barco de Valdeorras,
un 6 de novembro de 1919. Era filla
de Domingo Rodríguez Fernández e
Amalia López. Chelo era a última so-
brevivente desta familia numerosa de
9 membros, dos cales 6 foron asasi-
nados pola barbarie franquista durante
a guerra e a postguerra ata case os
anos 50. 

Os seus pais foron emigrante re-
tornados de Cuba, a familia tiña
unha posición acomodada pero sem-
pre cunhas posicións políticas de-
mocráticas e por este motivo e trala
sublevación militar do réxime fran-
quista do 18 de xullo de 1936, a
vida desta familia deu un xiro de
360 grados e truncouse cara o horror
e a barbarie.

A decisión dos seus irmán Ro-
gelio e Sebastián de abandonar o
exército franquista no que tiveron
que loitar, para pasarse ao bando
republicano en Asturias ata a súa

caída, en outubro de 1937, abriu a
veda á persecución contra toda a
súa familia.

Trala negativa dos pais de des-
cubrir o paradoiro dos seus fillos
maiores, os pais de Chelo foron de-
tidos e asasinados por un pelotón
de fusilamento, en Soulecín, o 18
de outubro de 1939; cando Chelo
contaba con 20 anos. Despois disto
ambos serían vítimas dos franquistas
nos anos posteriores, do mesmo
xeito que os dous máis pequenos,
Domingo e Alfonso que morreron
en enfrontamentos armados coas
forzas franquistas. Domingo caeu
abatido preto da súa casa natal en
Soulecín o 18 de decembro de 1946
e Afonso, membro do Destacamento
Santiago Carrillo, finaría o 24 de
febreiro de 1949 na Veiga de Espi-
ñareda, tras ser baleado pola Garda
Civil. A práctica totalidade dos Ro-
dríguez López, agás un irmán cha-
mado Francisco, participarían da
oposición armada ao franquismo.

O Tras o asasinato dos seus pais,
Chelo e a súa irmá Antonia foron
feitas prisioneiras, pasando polos
cárceres do Barco, Ponferrada e
León. Unha vez en liberdade, pero
conscientes de que as súas vidas ta-
mén estaban en perigo, entraron en
contacto coa resistencia en 1939,
primeiro como axentes do Servizo
de Información Republicana (SIR)
a modo de enlace coa guerrilla e,
máis tarde, en 1945, fuxiron á mon-
taña, á denominada Cidade da Selva,
situada nos montes da Serra do Eixo
en Carballeda de Valdeorras, onde
se atopaba o campamento base dos
guerrilleiros. 

Tiveron que fuxir en xullo de
1946, cando as forzas franquistas
descubriron o campamento, neste
enfrontamento mataron a o seu noivo
do monte e guerrilleiro comunista
Arcadio Ríos, matárono aos pés
dela. Antonia e Chelo Rodríguez
ocultáronse en casas de apoio de
Ourense e O Bierzo, ata que se ti-

veron que separar en Berlanga del
Bierzo (León), en 1947, despois de
chegar á conclusión de que xa había
"demasiadas mortes na familia" e
intentaron fuxir a Francia.

En 1948, a súa irmán Antonia
puido saír clandestinamente de Es-
paña desde o porto asturiano de Ta-
zones, logrando alcanzar as costas
francesas; ao ano seguinte faríao
Chelo, establecendo a súa residencia
na Illa de Ré (Francia) desde o ano
1971. 

En París coñeceu outro ex-gue-
rrilleiro, Marino Montes, casou con

“MORRE CONSUELO RODRÍGUEZ,
GUERRILEIRA ANTI FRANQUISTA”
Hoxe imos falar de Consuelo Rodríguez “Chelo”, última guerrilleira galega antifranquista, 
combatente na 1ª Agrupación da Federación de Guerrillas León-Galicia, exiliada en Francia, filla de
emigrantes en Cuba e nada no Barco de Valdeorras, Ourense, exiliada en Francia finou un triste 18 de
xullo a piques de cumprir cen anos, pois nunca retornou as súas montañas no seu pobo natal.



el e tivo dous fillos. Pero nunca es-
queceu o pasado, os montes de Lugo
onde pasou cinco anos da súa vida
agochada e loitando pola liberdade
contra os asasinos do réxime de
Franco.

Chelo visitou Galicia por primeira
vez en 2004. O Concello do Barco
inaugurou entón unha lápida no
lugar onde asasinaron e enterraron
aos seus pais, ao pé dos montes de
Sampaio, a Cidade dá Selva.  

Nesta emotiva visita Chelo estivo
escoitando o relato da súa vida,
pero refíxose ante a pregunta de
por que se alzou como guerrilleira
contra a ditadura, alí relatou situa-
cións arrepiantes coma cando se le-
varon aos seus pais: 

Os lexionarios chamaron á
porta e leváronos, ela a rastro:
“ Non me soltes, miña filla,
non me soltes”. Quedáchesche
sen pais, espetoulle unha veci-
ña. “ Cando me acheguei, ou
único que vin foi un charco de
sangue”, lembraba Chelo. “
Sei que morreron abrazados”.

"Os meus irmáns tiveron que
loitar con Franco e pasáronse a
Asturias ata a súa caída en outu-
bro de 1937. Un volveu a casa e
tivémolo escondido, outro viño
ferido... Chegou a Garda Civil e
atopounos aos dous. O meu ir-
mán estaba no tellado e matou a
un dun disparo". 

“Cando tiven que fuxir, o
que me estaba esperando enci-
ma da montaña díxome: Felicí-
toche, porque se é a miña com-
pañeira xa non se levanta. E eu

respondín: 'Se a túa viñese cun
regueiro de sangue como traio
eu desde Galicia, ben que se le-
vantaría'. Cando pisei terra
francesa pensei: teño a liberda-
de e non se para que a quero,
se deixo todo atrás".
Tres anos despois colocaron outra

no cemiterio local, na fosa común
onde sepultaron os corpos do seu
irmán Domingo, Arcadio e Elvira
Cadrado, todos eles guerrilleiros de
posguerra. 

"Eses compañeiros que loi-
taban de verdade pola liberda-
de e non chegaban a alcanza-
la... Era o que queriamos. Non
eramos bandoleiros nin asasi-
nos".
A memoria viva de Chelo tamén

se reivindica en Galicia doutra ma-
neira. Ela é a protagonista do docu-
mental sobre a resistencia antifran-
quista que realizaron para a produ-
tora francesa Play Film Odette Mar-
tínez, por Odette Martínez, titulado
A illa de Chelo. A súa memoria en-
lázase coa do seu compañeiro o
guerrilleiro Arcadio Ríos, cuxa re-
lación lle fai dicir sesenta anos des-
pois: "Vivir era iso! Foi o momento
máis feliz da miña vida".

Día triste o pasado 18 de
xullo, déixanos a última guerri-
lleira viva, unha muller libre,
loitadora, un orgullo para to-
das as mulleres e homes do
noso país que loitaron por de-
fender a liberdade no medio
dun horror e barbarie como foi
a Guerra Civil e os 40 anos de
Ditadura Franquista.
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Campionato
de Chave en
Marín
MARÍN

O Concello de Marín
colaborou coa ACD Gha-
raboto na organización do
Campionato de Chave que
se celebrou o sábado 20 na
parte final do Paseo Alcalde
Blanco de Marín.



NÉSTOR REGO
SX DA UPG.

ODía da Patria Galega é sempre mo-
tivo de celebración, mais tamén

data de reivindicación. É a festa maior
da nación galega e a grande ocasión -
pois iso podemos e debemos facelo
todos os días do ano- de manifestar a
nosa pertenza a un pobo, a nosa ma-
neira de estarmos no mundo, e de ex-
presar o orgullo de sermos galegas e
galegos.

Mais tamén é momento de colocar
no centro os obxectivos que efectivicen
as mudanzas que este País precisa para
avanzar en liberdade, progreso e be-
nestar. Neste ano, a grande marcha
do BNG decorre sob o lema “Galiza,
un novo impulso. Soberanía, traballo,
democracia”. Un impulso que só pode
vir da confianza nas propias forzas e
que nos achegue a unha Galiza con
plena capacidade para decidir libre-
mente sobre os seus asuntos.

Isto é o que chamamos soberanía.
A premisa, ademais, para podermos
producir un desenvolvemento social,
cultural e económico que garanta tra-
ballo e benestar no propio país. E aínda,
tamén verdadeira democracia, fronte
á evidencia de que o réxime español
post-franquista cercea sistematica-
mente liberdades públicas e dereitos
individuais e colectivos, de forma es-
pecial o das nacións á súa autodeter-
minación a pesar de ser recoñecido
pola ONU para todos os pobos do mun-
do.

A Galiza é un país rico en recursos
e con inmensas potencialidades e, no

entanto, empobrecido polas políticas
que padece, pola situación de depen-
dencia colonial, polo espolio dos seus
recursos e do seu aforro, polo papel
subsidiario -do punto de vista político
e económico- que lle é atribuído polo
Reino de España e a Unión Europea e
pola imposibilidade de tomar decisións
sobre as principais políticas que de
maneira máis clara afectan a vida de
todos os galegos e galegas.

O modelo autonómico, que o na-
cionalismo sempre denunciou como
unha mera descentralización adminis-
trativa -aínda por cima sistematica-
mente reducida nos últimos anos- non
dá solución as principais problemas
do País. Hoxe vemos unha Galiza en
permanente declive: crise demográfica;
emigración masiva -máis de 300.000
persoas só en unha década, sobre todo
mocidade-; sectores chave como a pes-
ca, o agro ou a construción naval im-
pedidos de producir; empresas en crise
con millares de postos de traballo en
risco de se perder; ataque ao noso me-

dio ambiente; perda continuada de fa-
lantes da nosa lingua e sen avances
no uso en ámbitos básicos para a nor-
malización...

É evidente que as políticas que veu
desenvolvendo o Partido Popular nestes
anos foron especialmente lesivas para
os intereses das clases populares ga-
legas. Mais tamén é verdade que no
esencial o conxunto das forzas políticas
españolas -as de dereita e as chamadas
de esquerda- partillan o modelo cons-
titucional vixente, sexa pola vía da
defensa activa ou do non cuestiona-
mento. E unha análise real da situación
do noso País pon en evidencia que
para transformar as cousas en positivo
non chega con quitar o PP do goberno
-aínda que isto sexa absolutamente
necesario-, senón que son precisas
mudanzas máis profundas. Por iso o
nacionalismo defende a necesidade de
superar definitivamente este marco
constitucional e autonómico e a ruptura
democrática co réxime de 78 español
para asumir a plena soberanía

E para que? Pois para activar as
enormes potencialidades económicas
que ten este País, para crear emprego
e acabar coa emigración forzada e a
crise demográfica. Para finalizar co
espolio dos nosos recursos, especial-
mente da enerxía, e asegurar os postos
de traballo en risco pola falta dunha
tarifa eléctrica galega. Para protexer o
noso territorio e o planeta con políticas
económicas e ambientais adecuadas
sobre a base do desenvolvemento sus-
tentábel. Para facer eclodir a inmensa
creatividade que existe na Galiza e
converter a nosa cultura en factor de
progreso do País. Para normalizarmos
plenamente a nosa lingua. Para ase-
gurarmos igualdade real. Para garan-
tirmos servizos públicos de calidade,
sanidade universal, educación á altura
das necesidades do século XXI, apoio
á investigación... Soberanía, en defi-
nitiva, para vivirmos mellor.

Todo isto, o amor á Galiza; o orgullo
de pertencermos a este pobo; a defensa
da democracia, das liberdades e do
dereito de autodeterminación; a nor-
malización da nosa lingua; a creación
de emprego e un desenvolvemento au-
tocentrado e respectuoso co medio; a
solucións aos problemas materiais; a
defensa das clases populares galegas
e do benestar colectivo..., marcha polas
as rúas de Compostela cada 25 de xullo.
Celebrar a Patria Galega é reivindicar
un País novo, xusto, libre e próspero.
A Galiza que queremos.
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- Habitaciones con
baño

- Tapas y raciones

- Café - Bar

- Parking

Servicio taxi:
670 80 39 89

Nerga (bajada a la playa), 40 - Hio
986 32 95 08
986 32 99 82
670 80 39 89

DÍA DA PATRIA,
SOBERANÍA, TRABALLO,

E DEMOCRACIA



Entre a República e a PatriaMONCHO LAREU
Membro de Anova

Pequena diagnose (“acción de co-
ñecer e cualificar unha enfermidade

polos seus síntomas”, dicionario RAG)
da esquerda galega entre o 27 de xuño
e o 25 de xullo.

MEDIOCRIDADE ESPIDA
A Xeración Frustrada, ese restro-

ballo do bipartito (2005-2009) que
despois elevou a emperadorciños es-
pidos como L. Villares e L. Senra para
procurar a súa derradeira oportunidade
de superar o trauma dos seus fracasos,
volveu bater coas súas limitacións. Pa-
rasitar, tomar polas malas e coa pior
fontanería unha marca en alza, ex-
pulsando aos partidos e militantes que
iniciaron o camiño da fronte ampla
dende o 2012, tan só servíu para re-
ventar, liquidar e dividir. Son a mesma
xentalla que asinou a defunción de
AGE e que volveu despois á escena co
crime para facer o único que saben
facer, como na fábula do escorpión e

a ra. Dan para o que dan: 18 mil votos
Luís, 15 mil Lidia. A máis lista da aula
foi a “mini-yo” que tiñan no Congreso
e que marchou antes de encallar, iso
si, entre aplausos e homenaxes do ini-
migo para vergoña propia e allea. 

ARREDOR DE SI, OU NON
O postureo soberanista do BNG

dende 2012 foi xusto o que moitas vi-
ñamos anunciando dende o primeiro
minuto do seu teatriño: unha operación
de márketing ao servizo das forzas
sistémicas para facer de ariete contra
os efectivos independentistas do espazo
galego de unidade popular. Xa o dixo
Lores, que non é un ninguén, cando o
referendum catalán: “Non estamos
para esas aventuras”. No intre de re-
fluxo electoral do espazo republicano
de ruptura, o BNG remonta algo e
volve ao seu ser de hai dúas décadas:
muleta folclórica do PSOE rexional. O
Partido “Galiza Si Se Vende”. Tanto

simulacro para voltar ao punto inicial.
Despois de tantos anos de queda en
picado, volver medrar xusto cando o
fan todas as forzas da Reacción, debería
facer reflexionar aos dirixentes eternos
do nacional-autonomismo. Máis aplau-
sos e homenaxes do inimigo: Sabón si
paga traidores.

NAUFRAGA QUEN NAVEGA
Pero o importante para os nosos

intereses materiais é que reflexionen
os axentes políticos da unidade popu-
lar, esa alianza táctica entre federa-
listas e independentistas que facilita
que non se dividan –por intereseres
ideolóxicos e idealistas– as clases su-
balternas que sufrimos os abusos reais
e agresións do sistema. Dende o inde-
pendentismo republicano que nos
constituimos en Anova-Irmandade Na-
cionalista hai sete anos, estamos a
facer a nosa parte de reflexión no mar-
co da nosa IVª AN. Anova, dende que

naceu, meteuse con decisión nas augas
máis prohibitivas da política galega e
estatal para arriscar, para saír da co-
modidade e a resignación, para romper
marcos e abalear o mapa político. Tivo
custos e naufragouse. Pero naufraga
quen navega, quen queda na comodiade
da dársena, non. É momento de arran-
xar o barco para seguir facéndoo. Se-
guimos. 
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O TEU
XORNAL

EN GALEGO
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CANGAS.

Do 15 de xullo ao 16 de setembro na
túa biblioteca pública celebrarase o V
Concurso de Fotolectura 2019 do Morrazo
e seguidamente transcribimos as carac-
terísticas para os interesados:

1. A organización do Concurso cana-
lizarase a través das Bibliotecas Públicas
Municipais de Cangas: Aldán, Coiro,
Darbo, e O Hío. 

2. O Concurso ten por obxecto reflexar
mediante imaxes o mundo dos libros e
da lectura en calquera das súas dimensións:
humana, educativa, anecdótica, cultural,
recreativa, familiar, social, etc.

3. Poderá participar no concurso cal-
quera persoa agás o persoal das bibliotecas
participantes e os membros do xurado
do concurso.

4. As fotografías serán inéditas, non
podendo ser seleccionadas con anterio-
ridade en calquera outro concurso.

5 Establécese unha única categoría.
Cada participante poderá presentar un
máximo de 3 fotografías. As fotografías

non poderán conter imáxes violentas ou
discriminatorias; tampouco se permitirán
contidos obscenos de calquera índole.

6. As fotografías presentaranse en
soporte dixital, en fomato jpg. A presen-
tación poderá facerse persoalmente nas
bibliotecas ou mediante correo electrónico. 

7. Para a presentación persoal, os
participantes entregarán a imaxe na bi-
blioteca nun pen-drive ou CDR e facili-
tarán @ bibliotecari@ os seus datos para
a inscrición no concurso:

8. As inscricións de menores de idade
deberán estar firmadas pola nai, pai ou
titor. 

Dacordo coa normativa vixente será
necesario presentar autorizacións firmadas
polos pais ou titores das persoas menores
de 18 anos que aparezan fotografiadas e
sexan recoñecibles (segundo modelo).

9. Para a presentación a través do co-
rreo electrónico as fotografías enviaranse
a unha das direcións das bibliotecas par-
ticipantes. Cada imaxe será un único ar-
quivo. Xunto ás imaxes enviarase un do-

cumento que inclúa os seguintes datos
da persona participante: 

• Nome da biblioteca onde se descarga
a fotografía
• Nome completo d@ autor@
• Data de nacemento
• Dirección de contacto, 
• Correo electrónico (se tivese)
• Teléfono 
• Títulos da/as fotos
Os menores de 18 años deberán incluir

o nome e apelidos do pai, nai ou titor
xunto co seu número de teléfono. 

No caso de que nas fotografías apa-
rezan persoas menores idade recoñecibles,
deberanse incluír os seus datos persoais
indicando a súa conformidade para ser
fotografiad@s e exhibido@s (segundo
modelo).

10.O prazo de admisión comezará o
15 de xullo e remata o 16 de setembro
do 2019

11. @ gañador@ darase a coñecer o
24 de setembro do 2019

O premio d@ gañador@ será un che-

que regalo por valor de 150€ para canxear
en material bibliográfico e de oficina.

12. Os dereitos de reprodución dos
traballos premiados pasarán a ser pro-
piedade da biblioteca municipal onde se-
xan presentados. Os traballos premiados
e participantes poderán ser expostos ao
público, publicados ou difundidos nas
bibliotecas participantes e a través dos
medios e canles que as bibliotecas estimen
oportunos. Sempre baixo criterios de di-
fusión e divulgación cultural e sen ánimo
de lucro. 

Ademáis os traballos serán expostos
no blogue das bibliotecas

www.bibliotecasmunicipaisdecangas.bl
ogspot.com

13. A organización queda facultada
para resolver calquera continxencia non
prevista nas bases. A participación neste
concurso supón a aceptación das 

bases.

Direcións de correo electrónico:
- biblio.aldan@cangas.gal

V CONCURSO DE FOTOLECTURA 2019 EN CANGAS

Avenida José Costa Alonso, 96 Moaña

Restaurante
Marusia
Restaurante
Marusia RAMÓN 

CABANILLAS,
105
MOAÑA

986 31 56 25

PORTA DO SOL, 64 MEIRA - MOAÑA

PRODUTOS AGRÍCOLAS, FERTILIZANTES,
ALIMENTACIÓN ANIMAL.....

AGRO POSADA

RÚA
DANIEL
CASTELAO,
31
MOAÑA
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Avenida de Vigo, 103 - Galería 2,
Local 9 - Cangas

CANGAS.

Un dos grandes atractivos
da Mostra Internacional de Teatro
Cómico e Festivo de Cangas,
que vén de rematar hai escasa-
mente trece días na súa trinta e
seis edición, foi a exposición
adicada ao aniversario da crea-
ción da compañía teatral Teatro
do Morcego.

A convocatoria de recordo,
baixo o título de ‘30 anos do
Teatro do Morcego’, obtivo unha
excelente acollida do público
que fixo acto de presenza no
vestíbulo do Auditorio Municipal
de Cangas. Alí foron ubicadas
pezas xa históricas do vestiario,
a escenografía, a memoria gráfica
e a dramaturxia, sempre atrevida
e comprometida, dun dos grupos
teatrais senlleiros na historia do
teatro galego.

A organización da Mostra,
atendendo ás peticións de dife-
rentes colectivos culturais do
Morrazo e ao interese suscitado
pola retrospectiva dos ‘morce-
gos’, prolonga até o 31 deste
mes de xullo a duración do even-
to nos horarios habituais: dende
as 12:00 ás 14:00 horas na mañá
e de 17:30 a 22:00 horas, pola
tarde.

A exposición, que reborda

colorido e unha visión de con-
xunto dos camiños teatrais per-
corridos pola compañía ao longo
de tres décadas de actividade, o
que a fai singularmente atractiva
á vista, foi inaugurada o pasado
28 de xuño. Alí estiveron pre-
sentes, entre outros, o dramaturgo
e alcalde de Cangas, Xosé Ma-
nuel Pazos; Casilda García Al-
faro, actriz e directora; Quico
Cadaval, cómico e dramaturgo;
Eduardo Rodríguez Cunha “Ta-

tán”, actor, e Manuel Guede, ex
director do Centro Dramático
Galego ademais dunha boa pre-
sada de amigos e coñecidos de
Celso Parada e Isabel Ávila.

OS MORCEGOS DE CAS-
TELAO

A compañía do Teatro do
Morcego foi fundada no ano
1989 polo actor e director Celso
Parada e Isabel Ávila e recibiu
o seu nome á mantenta como

explícita homenaxe a Castelao
e á fascinación que o ilustre ga-
leguista e artista desenvolveu
polo Théâtre du Chauve-Sauris
de Nikita Balief na súa viaxe a
París en 1921.

O teatro do Morcego mantén
a súa actividade ininterrompida
desde entón, recibindo premios
en distintas modalidades nos
Compostela por Misterio có-
mico e Doberman; nos María
Casares por Lazariño de Tor-

mes, Gran ilusión e Momo,
sendo ademais finalista en va-
rias ocasións.

Entre 1993 e 1998 constitúe,
xunto con Teatro de Ningures e
Tanxarina, a compañía Produ-
cións Teatrais do Sur.

No ano 2009 convértese en
compañía residente do Concello
de Narón pola súa longa traxec-
toria profesional cunha produción
estable.

Ao longo destes trinta anos
produciu 31 espectáculos nos
que participaron máis de 50 ac-
tores, actrices, músicos e baila-
rinas.

Ademais de Celso Parada, a
compañía contratou a diferentes
directores: Júlio Cardoso. Quico
Cadaval, Bernardo Galli, Etel-
vino Váquez, Andrés Pazos,
Xoán Cejudo,  Álvaro Lavín,
Antonio Simón,  José Prieto e
Kevin Orr.

Actualmente  a compañía
está preparando “Delicatessem”,
un espectáculo que xoga ao ilu-
sionismo a partir de textos de
Eduardo de Filippo, Eduardo
Galeano e Roland Toppor. Dra-
maturxia e dirección de Celso
Parada. En escena, o propio
Celso e Eduardo Rodríguez Cun-
ha “Tatán”.

A exposición ‘30 Anos do Teatro do Morcego”,
estará presente en Cangas ata finais de mes

Acuña
Vilaboa

CASA DOS DRUIDASCASA DOS DRUIDAS



BUEU

Especialistas de Arxentina,
Francia e Valencia estiveron en
Bueu para pasar dous días visio-
nando os 23 filmes da Sección
Internacional do FICBUEU, que
celebrará a súa duodécima edición
entre o 6 e o 14 de setembro.
Alejo Flah, realizador e guionista
arxentino; Antoine López, cofun-
dador do Festival de Curtametraxes
de Clermont-Ferrand, e Sara Man-
sanet, directora do certame de me-
diametraxes La Cabina, serán os
encargados de seleccionar despois
as obras gañadoras da Ánfora de
Ouro, da Ánfora de Prata e dos
once premios técnicos, mentres
que para as mellores curtas galega,
española e experimental haberá
un xurado diferente, así como para
os premios a centros educativos.

Alejo Flah guionizou e dirixiu
os filmes Taxi a Gibraltar, cun
elenco encabezado por Dani Ro-
vira, e Sexo fácil, películas tristes,
protagonizada por Ernesto Alterio,
Quim Gutiérrez e Marta Etura.
Tamén escribiu os guións da mi-
niserie Vientos de Agua ou das
películas Séptimo e La adopción.
Ademais, ten impartido formacións
en escolas de cinema de España,
Cuba e Arxentina. Nestes intres,
atópase preparando a súa terceira
película.

O arxelino Antoine Lopez re-
alizou estudos científicos e de his-
toria da arte en Francia, onde en
1979 acabaría sendo membro fun-

dador do Festival de Curtametraxes
de Clermont-Ferrand, o maior
evento dedicado ás curtas a nivel
mundial, que coorganizou ata
2013. Dirixiu pezas cinematográ-
ficas moi variadas, como Rodolfo
Traviata, le film; Lieux communs
ou Traverses, seleccionada en máis
de corenta festivais. Como carte-
lista, traballa canda Isabelle Pio
baixo o pseudónimo Bologo e,
ademais, ofrece conferencias como
especialista en animación.

Sara Mansanet é a responsable
da aula de Cinema da Universitat
de València e directora do Festival
Internacional de Mediometrajes
La Cabina, un dos dous únicos
certames europeos dedicados a
filmes de entre 30 e 60 minutos.
Licenciada en Historia da Arte,
en Cinema Jove iniciouse na pro-
dución audiovisual e, mais recen-
temente, traballou na longametraxe
La Banda ou na curta La buena
fe. Como especialista en cine, co-
labora entre outras coa radio pú-
blica valenciana e é produtora
asociada da serie de televisión
documental Terres de Cinema. 
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HUMOR: MARCOS ESCUDEROOs” TONiOs” kOALiCióN

Especialistas de Arxentina,
Francia e Valencia avalían os
filmes do Festival de Curtas

VILABOA.

“Para Vilaboa si que é un orgullo poder
contar cun proxecto educativo musical
como este.

Botar a vista atrás e ver como comezou
todo, cun pequeno proxecto, pero moi ilu-
sionante. Co paso dos anos, e coa axuda
dos pais e nais, do alumnado e profesorado
e, sobre todo, co teu esforzo e motivación,

Dani, fomos medrando pouco a pouco ata
conseguir formar a ansiada Banda de Música
de Vilaboa.

Nunca me canso de dicir o orgullo que
sinto, como representante política e como
veciña, cada vez que presencio unha audición
ou actuación da banda, de ver o progreso,
os éxitos acadados ou a progresión educativa
do alumnado.”

Ornela Fernández, tenente de
alcalde de Vilaboa, orgullosa da
banda de música do seu pobo

DANIEL FIGUEIRA, DIRECTOR DA BANDA

BUEU.

Segundo o previsto no artigo 25.2 do
Regulamento de réxime interno das Escolas
Infantís xestionadas polo Consorcio Galego
de Servizos de Igualdade e Benestar, a
Escola Infantil de Cangas-O hío permanecerá
pechada durante o mes de agosto. 

As persoas que desexen presentar a

súa solicitude de praza de novo ingreso
para a baremación no proceso extraordi-
nario de setembro (artigo 20.3 RRI), po-
derán facelo no CONCELLO en aplicación
do previsto no artigo 16 da Lei 39/2015,
de 1 de outubro, do procedemento admi-
nistrativo común das Administracións
Públicas. 

A Escola Infantil de Cangas-O Hío estará
pechada durante o mes de agosto



BUEU.

Delegacións de todo o mundo parti-
ciparán no Encontro Internacional de
Arte Efémera que se celebrará en Bueu
do 26 ao 28 de xullo. Organizado pola
Comisión Xestora Internacional de Arte
Efémera, a Asociación Cultural das Al-
fombras de Bueu, o Concello e a De-
putación de Pontevedra, este encontro
ten como fonte de inspiración temática
a unión entre os camiños que existen
en todos os lugares do mundo e que fo-
mentan o intercambio cultural. Así o
salientou esta mañá Xosé Leal, conce-
lleiro de cultura, durante a rolda de
prensa celebrada na Praza Massó (xunto
á fonte cibernética) onde membros da
Asociación confeccionaron un tapiz
identificativo do evento. 

No encontro, que leva por título “O
camiño das estrelas ao seu paso por
Bueu”, está confirmada a presenza de
delegacións da India, Malta (Illa de
Gozo), tres de Italia (Noto, Camaiore e
Torricella) dúas de Portugal (Belinho e
Viana do Castelo) e unha do país alemán.

Tamén asistirán a Federación Catalana
de Catiffaires, outra de Carrión de los
Condes (Palencia), Ponteareas, Rianxo,
Burela, Cangas, Moaña e Bueu. 

O evento contará con obradoiros
de alfombrismo, que se impartirán o
26 pola mañá, e que versarán sobre o
aproveitamento de materiais vexetais
e técnicas da India na confección dos
tapices. Ese día pola tarde programa-
rase a proxección dun documental so-
bre as alfombras de serrín de Camaiore,
comezando cara á noite coa confección
das mesmas. Ademais das actividades
organizadas para as delegacións, o
salón de plenos da Casa Consistorial
acollerá o 28 ás 12.00 h, un acto de
recibimento oficial aos/ás alfombristas
con intercambio de agasallos institu-
cionais. 

Ademais, segundo avanzou Xosé
Leal, o 25 de xullo, festividade de San-
tiago, membros da asociación realizarán
unha alfombra en Ermelo na que se re-
flectirá o espírito de unión entre Com-
postela e a aldea bueuesa.

Bueu converterase na capital
da arte efémera do 26 ao 28
de xullo
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Avenida de Ourense, 50 - Marín
Telf. tienda: 986 88 39 31 - Fax: 986 88 00 95
Telf nave: 986 70 32 14 - Móvil 666 45 00 95
gonbelventas@gonbelmar.es
www.gonbelmar.com

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

FANSE TRABALLOS DE DESBROCE E LIMPEZA DE FINCAS

MOAÑA

O pasado día 21, durante algunhas
horas a bandeira vermella que prohibe
o baño ergueuse na praia da Xunqueira
do noso concello despois de que correse
o rumor de que existían restos fecais no
areal. Todo apunta porén que o problema
foron un par de suxeitos que de maneira
pouco responsable decidiron dar un

paseo dacabalo pola praia. O paseo de
animais nas praias está prohibido nos
meses de xullo, agosto e setembro, e as
supostas deposicións destes cabalos no
areal da Xunqueira foron aproveitadas
polo PP local para falar de augas fecais
que non eran tais. Arredor das 3 da
tarde a bandeira verde volveu lucir na
fermosa praia da Xunqueira.

O presunto excremento dalgún
cabalo é aproveitado polo PP de
Moaña para “facer política”
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HORIZONTAIS:
A AUTOR DA LETRA DO HIMNO GALEGO.
B- LOCALIDADE DA PROVINCIA DA CORUÑA-HOME SEN

ROUPA.
C- A ANTIGA PERSIA-MULLER DUN PAÍS DE EUROPA

CENTRAL.
D- PEDANÍA DO CONCELLO DE PINOSO EN ALICANTE-AS

PARTES DO CORPO COAS QUE NOS APOAMOS NO
CHAN-PARROQUIA DE MARÍN.

E- 999-BÓVIDO DO TIBET-RAZÓN ENTRE O CATETO
OPOSTO E A HIPOTENUSA DUN ÁNGULO.

F- INFLAMACIÓN DA AORTA-CONSOANTE-DOMINIO PARA
MAURITANIA.

G- PARTIDO DE CORCUERA, JOSE BONO,RAFAEL VERA E
PACO VÁZQUEZ-ARTE DE FALAR EN PÚBLICO.

H- VOGAL-1-CONSOANTE-PEZA CURVA DE MADEIRA
SITUADA NA PARTE DE ATRÁS DO ARADO POR DONDE
SE AGARRA PARA DIRIXILO.

I- SEGUNDA NOTA MUSICAL-ALIMENTO FEITO CON
FARIÑA AUGA E SAL-MIL-GRUPO DE ESCOLAS DE
IDIOMAS CON PRESENZA EN USA NO REINO UNIDO E
SUDAFRICA.

K- 500-ENTIDADE MENOR DO CONCELLO DE MONDARIZ.
L- ENTIDADE INTEGRISTRA DA IGREXA CATÓLICA-EXCLA-

MACIÓN EMPREGADA PARA ANIMAR- CONTRACCIÓN
DE PREPOSICIÓN MÁIS ARTIGO FEMININO

VERTICAIS:
1- NOME E PRIMEIRO APELIDO DA AUTORA DE “LOS

PAZOS DE ULLOA”.
2- ENTREGAREMOS-VOGAL-CONSOANTE.
3- TERREO POBOADO DE UCES-NOME MASCULINO-

DÍGRAFO CO QUE SE REPRESNTA O FONEMA K ANTE E
OU I.

4- ACADEMIA AMERICANA DE NEUROLOXÍA-INSPECCIÓN
TÉNCINA DE EDIFICIOS-LÍQUIDO DE COR AMARELA QUE
NACE NOS FOCOS INFECCIOSOS.

5- DÍGRAFO CO QUE SE REPRESENTA O FONEMA R-HOME
QUE TIVO UN FILLO-DO REVES COENGO QUE PRESIDE O
CABIDO NAS CATEDRAIS.

6- QUE VAI EN LIÑA RECTA SEN DAR VOLTAS-NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN DE EXTRANXEIROS.

7- BURACOS-ESTABA-NOTA MUSICAL.
8- POLIÓXIDO DE METILENO-LETRA DE PLURAL-

INSTRUMENTO QUE SERVE PARA AGREDIR.
9- CONXUNTO DOS ÓSOS DO ESQUELETO-PREPOSICIÓN.
10- CONSOANTE-NEGACIÓN-FOLLA MOI FINA DA QUE SE

FAN AS HOSTIAS.
11- CONSOANTE-ESTIMA EXCESIVA QUE ALGUÉN TEN DE SI

MESMO-QUE NON É IMAXINARIO.
12- MUNICIPIO DA PROVINCIA DE HUESCA-MIL VECES MIL.
13- LUZ DO SOL REFLECTIDA POLA LÚA-DO REVÉS RÍO DE

SUIZA-SOCIEDADE ANÓNIMA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

o encrucillado de Khan Deán

HORIZONTAISA-EDUARDO PONDAL.B-MAZARICOS-NU.C-IRÁN-ROMANESA.D-LEL-PES-MOGOR.E-IM-IAC-SENO.F-AORTITE-N-MR.G-
PSOE-ORATORIA.H-A-I-N-ARABELA.I-RE-PAN-M-LAL.K-D-QUEIMADELOS.L-OPUSDEI-EA-NA
VERTICAIS1-EMILIAPARDO.2-DAREMOS-E-P.3-UZAL-ROI-QU.4-AAN-ITE-PUS.5-RR-PAI-NADE.6-DIRECTO-NIE.7-OCOS-ERA-MI.8-
POM-S-ARMA.9-OSAMENTA-DE.10-N-NON-OBLEA.11-D-EGO-REAL.12-ANSO-MILLON.13-LUAR-RAA-SA
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TENIS EN CANGAS
CANGAS..

O pasado día 21 o alcalde Xosé Manuel Pazos e a concelleira
Maite Villar, asistiron á entrega de premios do XXVII Torneo Club
Tenis Cangas - Cluteca.

Maite Villar animou a seguir ao clube nesta liña apostando entre
todas por un deporte máis inclusivo e con maior presenza de mulleres. 

Rotunda condea de Alternativa
Canguesa de Esquerdas ao

vandalismo
CANGAS..

Queremos condenar enerxicamente o acto vandálico ocorrido na
recentemente, onde a algún iluminado se lle ocorrreu tirar co monolito
en recordo ás vítimas de accidentes de STOP ACCIDENTES.

Exposición de moble de deseño en Cangas

Enorme éxito do XIX encontro de bandas  de
música do Morrazo celebrado na granxa Briz de

Marín
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entrevista

A Xunqueira, 4 - Moaña 
Telf.: 986 310 000

Carnes á brasa (porco / terneira) - Picantones -
Picaña de criollos - Polbo - Brochetas de Rape e
marisco - Cataplanas de Rape e marisco - Gambas -
Rape - Navallas - Espada - Langostinos - Merluza...

AVDA. CASTELAO, 28
MOAÑA
TFN: 697 973 653

GRAN VARIEDADE
DE PINCHOS PARA
AS TÚAS
CONSUMICIÓNS.
“VEN A
COÑECERNOS"

BUEU.

O Concello de Bueu porá en marcha
diversas rutas de sendeirismo para a
divulgación do patrimonio natural e
cultural da vila este verán. Así o salientou
a concelleira de turismo, Silvia Carballo,
na rolda de prensa de presentación, na
que anunciou que o programa se de-
senvolverá todos os sábados entre o
20 de xullo e o 31 de agosto. Para a
participación das camiñadas, cunha
duración de catro horas, as persoas in-
teresadas deberán inscribirse na Oficina
de Turismo, no teléfono 986 324 457
ou no correo electrónico turismo@con-

cellodebueu.gal. O 20 de xullo, a saída
será desde a praia de Lagos ata Cabo
Udra; o 27 de xullo, terá lugar a Ruta
dos Pazos, con saída desde a Oficina
de Turismo; o 3 de agosto, por Ermelo
con saída desde a igrexa; o 10 de
agosto polo Sendeiro do Litoral con
saída desde a praia de Beluso: o 17 de
agosto, pola Ruta dos Abades I, con
saída desde a Igrexa de Cela; o 24 de
agosto, a dos Abades II desde a Igrexa
de Ermelo; e o 31 de agosto, a ruta dos
Muíños con saída desde a Oficina de
Turismo. Todas elas comezarán ás 9.30
h da mañá.

O Concello organiza este verán
diversas rutas de sendeirismo para
divulgar o patrimonio
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bueu
AVDA. DE CANGAS, 12 - BUEU - 986 390 025

PEDRO M. CORTEGOSO GAGO
BNG de Marín

Aprimeira visita oficial da Alcaldesa
de Marín foi ao presidente da Auto-

ridade Portuaria. E de ben nacidos ser
agradecidos, e a Sr. Ramallo sabe a quen
ten que darlle as grazas.

A intención desta xuntanza era “pro-
fundar na liña de colaboración e coor-
dinación porto-cidade mantida nos úl-
timas mandatos”. Descoñecemos cal foi
esa colaboración entre a Autoridade
Portuaria e o Concello nestes últimos
anos, como non fora a colocación dunha
muralla de contedores diante da Alameda
para tapar as vistas ao mar. Iso si que
foi abrir Marín ao mar.

A nosa alcaldesa tivo a oportunidade
nesta xuntanza de demandar ante este
organismo estatal unha maior achega a
Marín, como fan outras autoridades
portuarias, e deixar de ser unha illa au-
tónoma separada por un valado do resto
dos mortais. Non só cedendo terreos
que non teñen utilidade nin uso actual-
mente, senón colaborando economica-
mente co enramado asociativo mari-
nense.

Nesta xuntanza de vellos amigos o
Presidente da autoridade portuaria de
Marín anunciou o proxecto de amplia-
ción do novo peirao comercial de Marín
coa intención de mellorar a oferta de
“atraques polivalentes do porto” e dar
opción ao tráfico esporádico de pasa-
xeiros. Esta ocorrencia, pensada para
acadar titulares de prensa, dálle conti-
nuidade a tradición que temos neste
país de multiplicar até o absurdo as in-
fraestruturas. Temos tres aeroportos e
agora queren que teñamos en Galiza
cinco terminais de cruceiros. E por su-
posto, a coordinación entre portos non
existe nin vai existir e continuarán com-
petindo entre eles sen que ningunha
administración se preocupe de pensar a
política portuaria galega. Á Xunta non
está nin se lle espera.

UN NOVO RECHEO NA RÍA.
Un novo recheo na ría, seguimos

apostando por deteriorar o noso entorno,
alterar as correntes e encher o mar de
formigón. Desta vez co caramelo de en-

cher Marín de transatlánticos e milleiros
de turistas.

Turistas que colleran un coche de liña
e marcharan correndo a Pontevedra, Com-
barro ou Santiago. Ninguén pretenderá
vendernos a moto de que van encher as
rúas de Marín. Ula infraestrutura hosta-
leira, ulos restaurantes? Ulo casco vello e
fermoso en Marín para que visiten os tu-
ristas? Non hai, as nosas autoridades mu-
nicipais encargáronse nos últimos anos
de cargarse o Priorato, a Villa Echegaray
e recentemente o pouco de valor histórico
que quedaba no centro de Marín.

Temos que lembrar que as actuacións
da autoridade portuaria de Marín non
se caracterizan pola claridade e a xustiza
declarou ilegais parte dos recheos e o
plan de usos do porto por non avaliar
os posíbeis impactos ambientais.

E que supón a chegada de cruceiros,
se é que chegan.

Segundo datos da organización Ocea-
na o consumo de combustíbel dun cru-
ceiro é similar ao de 12,000 vehículos,
co inconveniente de que o fuel dos

barcos é 50 veces máis tóxico. Os portos
de Barcelona e Palma presentan elevados
índices de contaminación pola chegada
masiva destes barcos. Os grandes cru-
ceiros que chegan a Barcelona conta-
minan o aire até unha distancia de 400
quilómetros, chegando ao Pirineo, Ara-
gón ou Valencia.

Esta contaminación tamén é provo-
cada polo tratamento do lixo a bordo,
que na maioría das veces consiste na
incineración xerando cinzas e emisións
de fume con substancias tóxicas (bife-
nilos policlorados (PCB’s), dioxinas e
furanos). A ONG alemá Naturschutzbund
Deutschland (NABU) afirmaba nun in-
forme que os cruceiros botaban á at-
mosfera 3.500 veces más dióxido de
xofre que os vehículos terrestres, pro-
vocando problemas respiratorios e con-
tribuíndo ao cambio climático.

Unha vez máis teríamos que soportar
a contaminación, e xa temos abondo
coa Celulosa, mentres os beneficios eco-
nómicos irían para as grandes empresas
que dominan o sector dos cruceiros.

Imos falar de barcos



MARÍN

Reprodicimos a nota de pren-
sa enviada polo BNG-Marín:
Dende o BNG queremos mani-
festar o noso malestar pola de-
cisión tomada dende o goberno
do PP de excluír aos grupos da
oposición nos consellos escolares
dos centros públicos. 

No pleno celebrado o pasado
11 de xullo, a portavoz do BNG
Lucía Santos, solicitou ao PP
que cambiaran a súa proposta e
poder seguir tendo a oportuni-
dade de poder participar nos
consellos escolares.

Dita solicitude non se tivo
en consideración e o PP preferiu
pasar rodete coa maioría absoluta
que contan, unha decisión que
dende o BNG valoramos como
de falta total de transparencia. 

Ademais esta medida preo-
cúpanos especialmente pola si-
tuación actual do ensino público
no termo municipal de Marín
no que é evidente o seu deterioro
nos últimos anos, cunha forte
perda de unidades escolares no
concello. E mentres isto pasa
nos colexios públicos de Marín,
os concertados increméntanas.
Esta situación é inaudita pois o
ensino concertado está para paliar
as deficiencias de infraestruturas
públicas educativas, non para
suplilas. 

Queremos amosar perante a
opinión pública de Marín a falla
por parte do PP dun proxecto
educativo municipal no ensino
público e non agardamos que
esta circunstancia cambie nin
tan sequera a longo prazo...

O BNG-Marín molesto pola
exclusión nos consellos
escolares de centros públicos
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Doctor touriño, 22 - marín
986 953 500

RESTAURANTE
PLAYA
DE
MOGOR
En Marín, na
Praia de Mogor

O BNG de Marín celebrou o
Día da Patria galega
MARÍN.

O pasado día 20 de
Xullo os nacionalistas de
Marín celebraron o día da
patria e cargaron as pilas
de folgos e ánimos para
asistiren á manifestación
do día 25 en Compostela.
A festa dos nacionalistas
marinenses tivo dúas par-
tes, pola tarde na praza da
Veiguiña tivo lugar unha
arenga de conmemoración
protagonizada por Xerardo
Fernández Abraldes, al-
calde co Concello de Ba-
rro,o acto foi presentado

por Mariola Fernández e
contou asemade coa inter-
vención de Lucía Santos
Omil, portavoz do Bloque
de Marín. Ao rematar o
acto as mulleres e homes
nacionalistas de Marín acu-
diron a unha cea de con-
fraternidade que celebraron
nun coñecido local da pa-
rroquia de Santomé.A mi-
litancia do BNG de Marín
animan a todos os seus
veciños e veciñas a que o
día 25 penduren a bandeira
galega dos balcóns das
súas casas.

o morrazo
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Ata este verán, os visitantes da comarca
de O Condado acostumaban ter difi-

cultades á hora de atopar aloxamento na
zona. Foi por iso que a adega Señorío de
Rubió decidiu dar ás a un proxecto que
agora cobra forma nun hotel 4*. Nande
Hotel da Natureza preséntase como a opor-
tunidade para disfrutar do mundo rural e o
enoturismo sen saír da comarca que lle dá
nome á subzona vitivinícola do Condado
do Tea. 

A idea de “hotel de natureza”, pio-
neira no xeodestino Condado-Para-
danta, aprende dos existentes en varias
zonas de Portugal próximas ao río
Douro, Oporto por exemplo, onde se
combinan actividades en bodega con
servizos turísticos de benestar, saúde
ou tempo libre. 

O hotel, construído na maior parte
sobre unha antiga vivenda rehabilitada,
dispón de 12 habitacións, todas elas
diferentes e nomeadas utilizando va-
riedades tintas (Loureira tinta, Espa-
deiro, Caíño, Brancellao, Pedral, Men-
cía, Castañal e Sousón) e brancas
(Treixadura, Albariño, Godello e Lou-
reira Branca). recoñecidas pola DO
Rías Baixas. Do total, 9 son estándar,
2 superiores (con jacuzzi na terraza) e
1 suite (con salón independente), ofre-
céndose un total de 25 prazas. 

Ademais do servizo de aloxamento,

o complexo compleméntase co res-
taurante Horta e Viño, centrado en
potenciar os mellores pratos da xeo-
grafía galega partindo de productos
Km0. Moitos destes ingredientes des-
tacan por ser de colleita propia xa que
o equipo de cociña, asesorados polo
chef Fran Sotelino, ten unha horta
ecolóxica á súa disposición os 365
días do ano a tan só uns metros. Unha
horta a que se poderán acercar os hós-
pedes do hotel, non só para vela, senón
tamén para realizar traballos nela, si
así o consideran, e tamén para recoller
algunhas hortalizas ou verduras que
queren degustar nos seus platos.

En palabras de Antonio Méndez, a
oferta gastronómica está baseada nunha
cociña tradicional con aires novos e
na que non faltarán pratos de culler e
“un bo caldo galego feito lentamente
como mandan os canons”.

Os servizos de Nande da Natureza,
situado nunha finca de 3 hectáreas,
complétanse cunha piscina, un spa,
unha terraza exterior chill out, un
adega de viños e un salón social para
relaxarse cun bo libro e a compañía
dun bo viño. Este salón social ten
gran importancia para o hotel e tamén
para a adega, xa que leva o nome de
Manuel d´Amaro, socio fundador de
Señorío de Rubiós, impulsor da viti-

cultura nesta zona
do Condado do
Tea e gran defen-
sor dos tíntos en
Rías Baixas. Así,
este salón é unha
homenaxe a Ma-
nuel, unha gran
persoa e unha
referencia para
o hotel e a ade-
ga.

Ademais,
para quen
queira levarse
unha botella
de recordo, tamén
haberá unha tenda de viños con refe-
rencias das 5 denominacións de orixe
galegas. Por último, se o que se desexa
é celebrar grandes banquetes ou eventos
de calquera tipo, a carón do hotel ex-
téndese unha carpa exterior cun aforo
de máis de medio milleiro de prazas. 

A ubicación do complexo, na pa-
rroquia de Rubiós, no concello ponte-
vedrés de As Neves, permite “perderse”
nun entorno natural a só 5 minutos da
autovía que une Ourense e Vigo. Un
lugar para descansar, recorrer sendeiros
naturais e descubrir os moitos recursos
da zona (petróglifos, rutas fluviais,
gastronomía local…). E simplemente

cru-
zando a estrada, faise de obrigada
visita coñecer as instalacións e a
historia da adega Señorío de Rubiós,
coñecida por recuperar e manter un
legado vitivinícola que fixo do concello
unha fonte de bos caldos grazas aos
tintos de Rubiós. 

Con todo, o Hotel de Natureza
Nande 4* abre as súas portas para
poñer o seu gran de area no futuro tu-
rístico e vital do xeodestino Condado
– Paradanta, seguro de que con traballo
e determinación, a comarca alcanzará
a importancia que se merece por mé-
ritos propios.

HOTEL NANDE
DA NATUREZA,
ENOTURISMO, DESCANSO
E GASTRONOMÍA NO
CORAZÓN DO CONDADO


