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Ao insigne escritor arxentino non lle
gustaba o fútbol, de feito chegou a

dicir :” o fútbol é popular porque a es-
tupidez é popular”. Aínda que puidese
parecer que a distancia de Borges con
relación a este deporte obedecía a cues-
tións puramente estéticas, tamén afir-
mou que é “un deporte esteticamente
feo” e “é un dos maiores crimes de In-
glaterra”, a súa visión negativa, deste

espectáculo de masas, estaba funda-
mentada en razóns moito máis pro-
fundas que as que puidese motivar o
escaso interese artístico que teñen 22
persoas pugnando por introducir un
corpo esférico nunha superficie rectan-
gular. En realidade Borges opúñase ao
dogmatismo en calquera da súas formas,
consideraba que toda visión da realidade
que descartase a dúbida ou a negación

era unha forma de fanatismo e de es-
tupidez. E na cosmovisión dos máis
apaixonados afeccionados a este deporte
hai elementos psicolóxicos moi próximos
aos que manifestaban os que apoiaron
de maneira cega e incondicional aos
movementos políticos máis espantosos
do século XX. 

Todos os procesos que levan a unha
persoa normal a converterse nun fanático
seguen sempre as mesmas tres fases,
nun primeiro momento o rival é analizado
en chave moral, logo é desposuído das
súas calidades humanas e polo tanto
despersonalizado, e finalmente nos casos
máis graves chega a exercerse a violencia
contra o que ten a desgraza de sufrir a
ira do fanático, pois na visión da persoa
fanatizada está ante un ser inmundo
que non acada nin sequera a categoría
de ser humano. E si, Borges estaba no
certo, ou polo menos eu non atopo dife-
renza algunha na psique de quen estes
días homenaxea ao torturador fascista
Melitón Manzanas, porque entende como
lexítima a práctica da tortura contra o
disidente político, e na de quen é capaz
de darlle unha malleira a un seareiro
dun equipo rival. No mundo do fútbol
existe unha idea de supremacía conectada
coas pulsións tribais primarias, de poder,
de facer da vitoria un fin en si mesmo,
que é absolutamente estarrecedora, pois
marcar máis goles có contrario é con-
vertido nun dogma final incuestionable
para o que é lícito utilizar case calquera
tipo de medio.

Non pretendo caer no relativismo
moral, pois si considero que existen ver-
dades universais, pero como Borges ta-
mén tendo a rexeitar os dogmas e defendo
que para que unha acción sexa permisible
debe ser posible aplicala en todos os
casos sen que a súa valoración sexa con-
traditoria en función de quen ou como
se aplique. E se calquera dos 3 partidos
da dereita española precisasen, para aca-
dar o goberno de calquera institución, o
voto dun concelleiro, ao que fose nece-
sario proporcionarlle un traballo nun
organismo administrado por calquera
deles para poder acadar o seu apoio,
obtería a nosa crítica rotunda e a nosa
censura superlativa, xa que logo, se é a
esquerda a que supostamente fai o mes-
mo nós debemos criticalo de maneira
rotunda e censuralo de maneira super-
lativa. 

Se o PP gaña as eleccións e non hai
maneira de evitar que goberne sen tras-
pasar a fronteira da ética, e presunta-
mente darlle un traballo a alguén para
que vote por nós está moi lonxe de cal-
quera comportamento honesto, pois que
goberne o PP, para iso obtivo un apoio
moi maioritario da veciñanza. Caer no
mesmo modus operandi que leva pade-
cendo Galicia desde a noite dos tempos,
non nos diferencia de quen historica-
mente o practicou, e se nós defenderamos
ese comportamento ou se simplemente
miraramos para outro lado, seriamos
tan fanáticos como aqueles dos que tan
lonxe nos sentimos.
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BALDOMERO IGLESIAS
Mero FOI, ESTE ANO, EN SAN SIMÓN

Éimpresionante a capacidade dos

humanos a perder memoria, e con

ela a voz. Sucede día a día. Ás veces

mesmo nos damos conta, e outras nin

paramos sequera a considerar a terrible

eiva que supón non volver a evocar,

non volver á consideración dos feitos.

Pero se iso é terrible, máis terrible é

non querer volver, non querer lembrar

debidamente, non querer á memoria

voluntaria que nos faría donos de nós

nesa reconstrución e restablecemento,

nese refacer. E iso supón un mal, unha

perda, un mal sempre que é intencio-

nado. O mal de non querer aprender do

reconto, en acertos e en erros. Sucede

moito por mor da “corrección”, da apli-

cada educación aparente que tantas ve-

ces, pola contra, oculta a verdade e

destrúe a ponderación do rescate. Cando

oculta a verdade é porque protexe al-

gunha   inxustiza e sobre todo porque

non contempla a reparación dos danos

que puido ocasionar. Esquecer para non

sentir a responsabilidade nin a culpa, é

unha pequena traizón. Esa é, precisa-

mente, a técnica dos verdugos. Aqueles

que pretenden escudarse na ignorancia

do debido. Pero nós sabemos que cómpre

aprender e rememorar, cómpre non

caer na trampa da mentira nin do es-

quecemento. Cómpre saber que a Me-

moria, sobre todo aquela que nos doe,

a que é colectiva, é moito máis grande

que as siglas de calquera partido e se

nalgún caso fose por estas manipulada,

causaría un caos e, aqueles, os de detrás,

perderían o creto e a capacidade do

encontro, do acordo, da lembranza co-

mún. Tamén aí está a capacidade da

emenda, da rectificación, do enderei-

tamento. Curando as feridas coa testa

ergueita e facéndonos asistentes dun

porvir mellorado que nos envolva a to-

dos. Recoñecendo erros, os moitos erros.

Pero vexo que non aprendemos. 
É bo lembrar. E sobre todo a aqueles

que deron exemplo de integridade. D.
Darío Rivas que hai uns anos estivo alí,
naquel mesmo sitio, anunciando a querela
ao franquismo que promoveu, e que pasou
aos eidos da nostalxia hai uns meses.
Aquel home pensaba liberdade. Quixeron
facerlle homenaxe e só puideron citalo.
Non souberon nin deixaron. Non cansarei
de dicir que nas súas verbas sempre había
esa denuncia da ausencia da nosa liberdade.
Ninguén o dixo, ninguén se fixo respon-
sable. Sempre me dicía que aquí aínda
non respiramos libres, que isto que nos
quedou –após da suposta transición- non
é limpo, non é garante de esperanza e
moito menos de dignidade. Está cuberto
de néboas que ocultan a verdade. A liber-
dade ten ulido e ten cores, a liberdade ten

un recendo gratificado de sosego, de paz,
de música e cancións, de viño compartido,
de ausencia de medos, de pracer e aven-
tura, de cultura e conforto. Ninguén pode
–como vos sucede a vós, dicíame- cometer
delito por pensar e menos por soñar; nin-
guén é máis valente por ousar facer li-
berdade, ou por opoñerse á inxustiza ma-
nifesta, ninguén debe ser reprimido por
ser e sentir. E non teremos máis límite
que a liberdade allea, que tamén debe ser
respectada. Esa posibilidade de voar inclúe
a capacidade de abrirse, de facer curar
feridas, de superarse, de emanciparse, de
navegar novos horizontes, de ser donos
do noso destino, de camiñar en igualdade,
ser donos das nosas fames e desexos.
Anque tamén lonxe de manipular ou mo-
nopolizar, impedir outras voces para ta-
mén lembrar á última guerrilleira galega,
case con cen anos, que morreu no exilio:

Chelo Rodríguez. Para saber dela buscade
nas redes “La isla de Chelo” e veredes a
heroicidade dos feitos, non só das palabras.
Tamén se lle citou unha soa vez, sen
máis. Que pobreza de memorias este ano,
na Illa de San Simón. En verdade non
saben o grandes que son! Lonxe de aí ha-
bita a liberdade: nos feitos. Esa   agardada,
a que aínda non temos e eles sementaron.
Semella non chegar nunca. Está lonxe de
tanta censura e prohibición, de tanto
gueto partidista, protagonismo cego,
egoísmo ou  patente de corso, espécime
de imbéciles e, por suposto, lonxe de
tanta estupidez, mediocridade ou silencio.
Seguimos regulados, dentro e fóra, por
leis obsoletas e franquistas que non con-
sideran o aroma indescritible da verdade
e da ilusión, do desenvolvemento, da con-
fianza, da facilidade en felicidade, da li-
berdade: chave de porvir para a Nación. 
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CARLOS MÉIXOME
Historiador

Xa hai ben anos que Hobsbawn nos
advertira contra a “actual ten-

dencia de los novelistas a basar la
trama de sus obras en hechos reales
en vez de en argumentos imaginarios,
con lo cual se desdibuja la frontera
que separa la realidad histórica de la
ficción”. Ben apercibido estaba, aínda
así piquei na trampa cando mo pre-
sentaron non só como escritor prolífico
senón tamén como investigador his-
tórico. Co que cada un destes cualifi-
cativos poidan significar. Acudín como
burro con orelleiras sen comprobar
nin unha breve referencia sobre o
ilustre conferenciante.

Hobsbawn, como sempre, confir-
mou o atinado das súas intuicións, o
fundamento dos seus argumentos. É
ben simple, quen valore a literatura
por títulos e quilos e careza da fartu-

renta imaxinación precisa para crear
mundos literarios propios ten que re-
correr a esa fonte inesgotábel de his-
torias que é “a historia”. Se é quen de
pervertela coas máximas posmodernas
de que os “feitos” non son máis que
creacións mentais aos que se lle pre-
supón unha existencia obxectiva... ala,
tira para adiante e escribe libros. 

Nun momento, o palestrante afir-
mou que como máis do 80% dos do-
cumentos referidos á II Guerra Mundial
non os leu ninguén, en calquera mo-
mento pode saír un historiador que
presente un mangado de documentos
e reelaborar o relato daqueles anos.
Isto é, Hitler está morto; mais, e se

non o está? Non fica clara a diferenza
entre realidade e ficción. Mais esta
existe e é fundamental que os histo-
riadores sexan quen de distinguila.
Semella que todo é gris, mais existen
as cores. O historiador non pode in-
ventar os feitos que estuda. Pode co-
ñecer máis ou menos sobre eles pero
non converterse nun mago con chistera
da que xorden feitos tan sorprendentes
como pombas ou coellos.

Dixéranme que era sobre historia.
O señor preparou unha clase para
como moito cuarto da ESO, será ese o
nivel medio do que se considera di-
vulgación, pregunto. En verdade non
lle interesan os feitos, senón a reela-

boración literaria para axeitalos ás
súas creacións imaxinarias. Xa que
logo podía responder con tranquilidade
ante varias preguntas porque simple-
mente non lera os libros nos que se
falaba dos asuntos sobre os que se lle
inquiría e o que lle conviña era ir sal-
tando de milenio en milenio, dunha
cousa a outra, como se fai na macro-
historia pero sen a bagaxe técnica,
documental e de coñecementos nece-
sarios para andar dando tombos pola
historia dos feitos humanos. Unha
perda de tempo.

Iso si, adobiada coa consabida ex-
culpación da colonización española
porque, outras foron peores e como
remate, o consabido chiste. Xa ima-
xinaran vostedes sobre que. Si sobre
cataláns!.

opinión
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EN PUXEIROS

A ANÁLISE DE PABLO COUÑAGO
EX XOGADOR DO CELTA
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O que pode acontecer
Por fin empeza unha nova tempada

na liga española, despois dunhas
semanas de pretemporada. E toca ana-
lizar o que pode acontecer aos equipos
mais importantes da nosa liga. Como
case sempre nos últimos anos, o título
disputarano o F.C. Barcelona e o R. Ma-
drid, claro está co permiso do Cholo Si-
meone e o seu Atlético de Madrid que
nesta pretemporada foi o mellor con-
xunto, que pese a perder xogadores tan
importantes como Griezmann ou Godín
soubo renovarse con un bo número de
futbolistas, e a gran sorpresa ata o mo-
mento, Joao Felix, que malia a súa xu-
ventude está sorprendendo a todos,
tanto polo bo xogador que é como pola
rápida adaptación ao seu novo club. 

Aínda que por suposto temos que
esperar que Messi faga a súa aparición
nun Barça que, ata o momento, segue
dependendo moito del pero que segue a
ser o máximo favorito para gañar a
Liga. 

O Real Madrid que pese a reforzarse
con moitos e moi bos xogadores, dei-
xounos unha pretempada coas mesmas
dúbidas dos últimos anos. Veremos nas
primeiras semanas de competición se
son capaces de seguir a estela do F.C.
Barcelona e sobre todo do A. de Madrid,
que penso fará un gran inicio de liga. 

Uns chanzos mais abaixo, aparecerán
o Sevilla e o Valencia que con toda pro-
babilidade pelexarán pola cuarta praza
que os leve a Champions, e finalmente
no seguinte grupo de equipos que loiten
pola UEFA League esperamos encontrar
ao noso querido R.C.Celta que após do
susto do ano pasado empezara o ano
cuns difíciles compromisos pero con
toda a ilusión do mundo e cunhas fi-
chaxes Denis Suares e Santi Mina, re-
almente ilusionantes, dous rapaces da
canteira que volven coas ganas de facer
algo grande co equipo do seu corazón,
iso si, todo isto mantendo o xogador
mais determinante da historia do noso
club e polo que seguirá pasando o porvir
do equipo, Don Iago Aspas. 



Chámome Senlúa e son membro da
resistencia arraina. Hoxe a ledicia e

a esperanza reflíctese nos ollos dos arraia-
nos. Hoxe, no avance matinal cara o
leste atopamos nun refuxio a catro mu-
lleres disidentes da Colmea e tres delas
están embarazadas en estado avanzado,
abraiante!. Se o silencio imponse á alga-
rabía é porque todos comprendemos a
gran responsabilidade de conseguir que
por fin nazan arraianos. As extremas
condicións climáticas da Raia fan, por
algún efecto descoñecido, imposible a
concepción de vida dentro desta área
onde sobrevivimos. 

Cando a estela de fragmentos da ex-
tinta lúa ilumina o firmamento de Mor-
tefría o noso pobo recollese buscando

repouso nos refuxios baixo terra pero a
min cando estou leda, coma hoxe, gús-
tame perder uns intres contemplando o
fragmento meirande. Imaxínome que é a
antiga lúa e que estou no planeta azul e
verde dos meus avós. Pecho os ollos e a
miña mente lévame aos montes de Ta-
meiga dos que eran comuneiros os mem-
bros da miña familia. Aguzo o oído e
podo escoitar o rumor dun regato entre
os trinos dos paxaros. Todo hule a verde
e deixo que o seu frescor enxaugue a
miña aridez interior. Alzo a vista para
deleitarme co ceo azul dominado por un
sol pletórico pero condescendente coa
vida do planeta. Aínda que todo é unha
ilusión arrepíame aguantarlle a mirada
ao astro rei, o meu subconsciente non
esquece ao sanguinario implacable no
que se converteu. 

A miña fantasía esvaecese e no seu
lugar xurde o encono contra todos aqueles
que permitiron que sucedera o desastre
ecolóxico, todo o meu corpo se tensa
cheo de ira contra os que deixaron que a
súa avaricia e ambición levara ao planeta
á fatídica conta atrás. 

Abro os ollos, contemplo a desolada
terra na que sobrevivimos e sinto un
poso de resentimento contra os que non
superon defender un planeta que des-
bordaba vida. Sei que é inxusto este rencor
contra xente que coma os meus avós
consagraron a súa vida á defensa dos
Montes, pero non o podo evitar cando a
amargura se apodera de min. 

Son coñecedora da loita desigual que
libraron os defensores da vida nunha so-
ciedade que prefería comprar as mentiras
feitas á medida da súa comodidade que
as incómodas verdades que reconcomían
as súas conciencias lembrándolles o ina-
sumible coste ecolóxico do seu luxoso
confort e da súa avidez consumista. 

O meu avó contoume como os políticos
corruptos usaban o que el chamaba "as
cloacas do estado" para que unha gran
parte da sociedade respirara as súas men-
tiras. Explicoume como coa complicidade
da prensa mercenaria conseguían des-
prestixiar a quen defendía o ben común
para que así a veciñanza perdera os seus
referentes e entre a confusión reinara a
avaricia e ambición sen oposición. 

Recoñezo que sentirme nese mundo
onde imperaba a mentira me supera, non
comprendo como as persoas podían per-
manecer indiferentes ante tanta mes-
quindade. No meu mundo, entre os arraia-
nos, a mentira é castigada sen paliativos
co suplicio do sol do oeste. A mentira
non ten cabida aquí onde para sobrevivir
os uns dependemos dos outros. A nosa
vida só esta a resgardo polo recto e
estreito camiño da verdade, por iso se
me entrecorta a respiración cando penso
no autoengano narcisista no que escolleu
vivir as xeracións que nos levaron ao
borde da extinción. 

Agótame controlar toda esta ira que
me produce lembrar o pasado. Mellor
baixo e recóllome para descansar. Ademais
a partir de agora imos ter que facer un
esforzo maior, necesitamos reducir os
días de descanso entre avances para man-
ternos sempre por debaixo dos 50 graos
celsius e coidar así de que a vida que
aniña nos ventres das tres disidentes
embarazadas vexa a luz. Cos seus nace-
mentos o meu pobo poderá pensar nun
futuro máis aló de sobrevivir o día de
mañá. Os seus fráxiles corpos serán por-
tadores da fouteza dun pobo que recupera
a esperanza no porvir. 

Unha esperanza engrosada ademais
polos síntomas de debilidade do control
totalitario da Colmea. Algún día podere-
mos disputarlles a franxa do leste onde a
vida florece doadamente. 

Necesitamos máis información. En
canto se repoñan e se afagan a nós as
catro mulleres rescatadas deberán com-
parecer ante a asemblea arraiana e con-
tarnos todos os detalles que lembren da
súa vida na Colmea. 

Polo que sabemos, na Colmea as mu-
lleres fértiles son convertidas en ventres
de aluguer escravos e soen estar sometidas
a unha vixilancia intensiva e a un réxime
moi severo de castigos ante o máis leve
indicio de desacato. Por iso, que un grupo
tan numeroso conseguira fuxir avituallado
co necesario para sobrevivir semanas na
xélida Mortefría evidencia que a Colmea
se está rachando, xa non ten o férreo
control xerárquico que a caracterizaba.

Temos que infiltrar xente na Colmea
que aceleren o proceso de desmorona-
mento xerárquico. Seguro que as catro
mulleres acollidas poden facilitarnos con-
tactos da disidencia interna que garantan
unha rápida integración dos nosos infil-
trados. Voume propor como voluntaria
para esa misión. Vou ter que esforzarme
para convencer á asemblea de que son
eu a idónea. Todos me tratan como se eu
fora a líder da resistencia e non me deixan
arriscarme nunca. Eu me nego a ser algo
máis que un simple membro do pobo
arraiano. Pero o máis difícil vai ser obter
o beneplácito da miña nai, integrante
destacada do Consello de Anciáns. 

Difícil pero non imposible. Lograreino,
sei que si. Imos ser lexión, vai nacer un
pobo ceibe e imos mudar as cousas. 

CRISTÓBAL LÓPEZ PAZO 
Comuneiro de Montes de Tameiga, militante de Anticapitalistas 
e veciño constituiente da Asemblea Veciñal GañaMós

Nace un pobo ceibe (II)
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(Este fragmento do diario de Senlúa Arraiana foi recupe-
rado e adiantado ao noso tempo por Cristóbal López, fiel
camarada do avó da futura lider da resistencia arraiana). 
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MARCOS SANTOS

Ala polo outubro do 33 nacía Amado
Ricón, no seo dunha familia humilde

do barrio da Esfarrapada, moi novo in-
gresaría no seminario de Tui, aínda que
non chegou a ordenarse deixando os
hábitos nos anos 50, a vida non era
doada en Galicia, e aproveitando a es-
tancia en Nova York das súas irmáns,
coma tantos galegos, emigra cara os
EEUU onde comeza a traballar de fre-
gapratos, na mentres na universidade
realiza a súa licenciatura de linguas ro-
mances. Amadito (asi era coñecido polos
seus amigos da Esfarrapada) era unha
persoa moi curiosa, sentía paixón pola
historia da lingua, pola historia sobre
todo de Redondela e o seu barrio natal.
Compaxinou o traballo co estudo e o
fomento do galego dentro dos círculos
de persoas emigradas. Nunha destas
accións entra en contacto con Emilio

González López, antigo cronista oficial
de Galicia i exiliado en tempos de Cas-
telao debido a súa pertenza á ORGA
(Organización Galega pola República)
que dalgún xeito o apadriña e lle bota
unha man na súa tese doutoral sobre
Eduardo Pondal, pasando logo a exercer
na universidade de Steten Island. De-
senrolou un papel destacado como Pre-
sidente da casa galega de Nova York
xestionando todo o patrimonio galego
na zona, fomentala nosa cultura dentro
das posibilidades de aqueles anos, nos
que se relacionaba con xente de tódolos
estratos sociais, arranxando a vida dos
que estaban na vila, ou indo ao porto a
recoller xente que acababa de chegar
dándolles aloxamento ou ben solucio-
nándolles calquera problema adminis-
trativo. Xa de volta na vila chega a al-
caldía, dende a cal volta a facer unha

importante difusión tanto do idioma
galego, coma da cultura da vila, che-
gando a ser presidente tamén do Insti-
tuto galego de Artes Escenicas e reci-
bindo en 1993 a Medalla de Catelao.

Amadito foi o alcalde do eterno sorriso,
implicado cos problemas do pobo, amigo
dos seus amigos, era un amante empe-
dernido da cultura redondelá e de todo o
que tivera que ver con Galicia. Deixou
pendinte o seu gran proxecto; o auditorio
ao aire libre do Carballo das 100 Pólas.
Era fillo e amante da Esfarrapada que o
mirou alumear, era un ser amable, xentil
e ledo que trataba a todas as persoas por
igual. Amado Ricón era: "un dos bos e
Xenerosos".

Foise Amado deixando orfa boa parte
da xente da súa Redondela e deixando
orfa a cultura do país. Amadito, meu
amigo que a terra che sexa leve. 

AMADO RICÓN, BO E XENEROSO
Agosto 2019 [7]
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a louriña / galicia

MOS.

Según a agrupación vecin-
ñal GañaMos, Agora sabemos
porque o Partido Popular in-
cumpliu a lei e non presentou
as contas do ano 2018 antes
do 15 de maio ocultando así
esta información aos votantes
das eleccións municipais do
26 de maio. Despois da dei-
xadez do goberno do PP para
controlar o gasto sabíamos que
non ían reconducir o déficit e
agardabamos uns malos datos
como os do ano 2017 pero
nunca que foran capaces de
semellante irresponsabilidade
e presentar unha liquidación
cun déficit de -1.762.420,24€.
O desastre económico é maius-
culo, non so non acadaron su-
perávit para paliar o déficit de
-876.860,73€ do 2017 senon
que duplicaron o déficit no
2018 colocando a tesoureira
do Concello nunha situación
de emerxencia. 

O Partido Popular ten que
dar explicacións aos votantes
que foron as urnas enganados.
Cantos votos terian de saberse
a verdade. Tamén terá que dar

explicacións cando irremedia-
blemente suba outra vez os
impostos para paliar a súa ne-
fasta xestión económica, xa
que 2019 ten visos de ser aínda
peor despois de todo o despil-
farro electoral e da cifra récord
en recoñecementos extraxudi-
ciais de crédito que levamos
este ano. Desde o ano 2016
estamos reclamandolle ao Par-
tido Popular que controlara o
gasto e aplicara en seriedad o
novo Plan de Axuste Econó-
mico pero esta claro que fixe-
ron caso omiso ao noso cha-
manento á responsabilidade.
Do seu desastre económico só
queda unha enigma por resol-
ver: a quen lle botarán a culpa
esta vez,? Porque xa sabemos
que o de asumir responsabili-
dades non vai con eles.

Datos informe Interven-
ción:

REMANENTE DE TE-
SOUREIRA para gastos xerais
axustado 2018:-1.762.420,24 €

Remanente de tesorería para
gastos xerais 2017: -
876.860,73€

INVESTIMENTOS RE-
AIS:

- Quedan pendentes de pago
obrigas recoñecidas por im-
porte de 934.150,40 euros.

GASTOS EN BENS CO-
RRENTES E SERVIZOS:

- Quedan pendentes de pago
obrigas recoñecidas por un im-
porte de 883.684.,54 euros.

Segundo o artígo 212.2 del
TRLRFL:

1. Los estados y cuentas
de la entidad local serán ren-
didas por su presidente antes
del día 15 de mayo del ejercicio
siguiente al que correspondan.

Segundo o artigo 193.1 do
TRLRFL: 1. En caso de liqui-
dación del presupuesto con re-
manente de tesorería negativo,
el Pleno de la corporación de-
berá proceder, en la primera
sesión que celebren, a la re-
ducción de gastos del nuevo
presupuesto por cuantía igual
al déficit producido.

INFORME COMPLETO
DA INTERVENCIÓN MUNI-
CIPAL: https://drive.google.com/
open? id=1_OfeA9EKo-
XOIGhlFq-s6NckdQ3f-44FP

Denuncian que o PP de Mos agochou un
deficít millonario para gañar as eleccións

SANTIAGO.

O BNG rexistra unha pro-
posición non de lei para Ins-
titucionalizar o 17 de agosto
como "Día da Galiza Mártir"
para honrar a Alexandre Bó-
veda e a todas as persoas per-
seguidas e asasinadas polo
franquismo en Galiza.

O texto nacionalista tamén
reclama organizar anualmente
un acto institucional e crear
os Premios da “Galiza Mártir”
co obxecto de recoñecer a en-
tidades e persoas con unha
traxectoria destacada na re-
cuperación da memoria his-
tórica democrática galega así
como, desenvolver anualmente
un programa de actividades
para dar a coñecer a vida e a
obra de Alexandre Bóveda e
dos compañeiros e compañei-
ras de xeración que foron per-
seguidos e asasinados polo
franquismo en Galiza.

Ademais, a iniciativa do
BNG pide que o Estado pro-
mova as iniciativas necesarias
para a rehabilitación de Ale-
xandre Bóveda e a anulación

da sentenza que o condenou
a morte, a anulación de todas
as sentenzas, e os expedientes
e sancións ditadas durante a
Ditadura contra cidadáns e ci-
dadás galegos por motivos
políticos, ideolóxicos, de cren-
zas, de raza ou diversidade
sexual. 

Para o deputado do BNG,
Luís Bará, “ignorar esta data
supón un desprezo absoluto a
Alexandre Bóveda e a todo o
que simboliza” e lembra que
o vindeiro sábado día 17 de
agosto, do Día da Galiza Már-
tir, honrará, nunha nova edi-
ción, “a memoria e loita de
Alexandre Bóveda e de todos
os homes e mulleres que su-
friron a persecución e o asa-
sinato polo fascismo franquista
español”.

Para o BNG, recalca Bará,
está fóra de toda dúbida a
achega imprescindíbel da súa
xeración, e nomeadamente de
Alexandre Bóveda, á causa
do autogoberno de Galiza e á
aprobación do Estatuto de
1936. 

O bNG pide institucionalizar o
17 de agosto, “Día da Galiza
Mártir”

"MODISTA" 
986 685 533
655 664 528

Deseños - Obras - Mantementos - Regos automáticos - Podas -
Desbroces - Tratamentos fitosanitarios - Traballos forestais
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PORRIÑO.

“Felicitamosnos de que a
Xunta de Galicia empeza a
moverse na dirección axeitada
coa desexable ampliación do
Centro de Saúde de Porriño
pero ó tempo debemos lamen-
tar de novo a falta dunha mí-
nima cortesía institucional”,
ven de declarar a alcaldesa
Eva García.

O Concello de Porriño non
recibiu información alguna do
Conselleiro de Sanidade Jesús
Vázquez Almuiña nin do seu
staff sobre a licitación anun-
cíada hoxe polo Sergas a través
dunha nota de prensa. Ó res-
pecto a alcaldesa declarou que
“tratase dun novo xesto cen-
surable por parte de esa Con-
sellería porque o respeto ós
que temos a representación
dos 20.000 porriñeses acon-

sellaría que o señor Vázquez
Almuiña puxerase en contacto
con esta alcaldesa para expli-
carnos ós pormenores da lici-
tación, do proxecto e dos pra-
zos”, valorou Eva García.

“Producenos unha inmensa
tristura que os cartos públicos
poñnase ó servizo dos intereses
e as estratexias electorais do
Partido Popular cando esta al-
caldesa leva máis de 4 anos
agardando que o señor Vázquez
Almuiña se digne a recibirnos
ou ben a vir de visita a Porriño”,
dixo. Eva Garcia lembrou que
“non só para tratar da ampliación
do Centro de Saúde senon para
falar doutros temas común como
por exemplo da Unidade de
Atención ós Drogodependentes
que estamos asumindo como
competencia impropia”, engadiu
a alcaldesa.

A Alcaldesa Eva García
congratúlase do anuncio do
Sergas pero volve a lamentar “a
falta dunha mínima cortesía

SANTIAGO.

A portavoz do BNG en Eu-
ropa e coordinadora da área
de Internacional, Ana Miranda,
mantivo un encontro coa aso-
ciación Solidariedade Galega
co Pobo Saharauí (SOGAPS),
co delegado da Fronte Polisario
en Vigo e coa presidenta da
Asociación Galega de Amigos
do Pobo Saharauí, Maite Isla,
para trasladarlles todo o apoio
da formación nacionalista ante
a situación de represión que
se está vivindo nos territorios
ocupados do Sáhara Occiden-
tal, tras a morte dun activista
e o acoso ás persoas que loitan
pola defensa deste pobo.

Neste contexto, o Bloque
pide ao Goberno do Estado que
abandone a súa “actitude mor-
na” con Marrocos tendo en
conta “a situación de inxustiza
social que se vive no país, que
se traduce en mobilizacións e
nun clima de moita inestabili-
dade política que o propio mo-
narca marroquí veuse obrigado

a recoñecer admitindo a situa-
ción de tensión e desigualdade
social no país, un feito sen pre-
cedentes”, salientou a portavoz
do Bloque en Bruxelas.

Miranda confirmou na xun-
tanza a total disposición do
BNG a seguir defendendo e
dando visibilidade á causa do
pobo saharauí tamén en Europa
onde, avanzou, presentará novas
iniciativas ao que se suma a
súa presenza no inter-grupo de
Apoio ao Pobo Saharauí no
Parlamento europeo para tras-
ladar todas as iniciativas que
podan axudar á causa deste
pobo. Por exemplo, en relación
ao acordo de pesca entre Bru-
xelas e Marrocos, o Bloque
volverá defender que se teña
en conta á Fronte Polisario.

De feito, a través do Grupo
Verdes-ALE, do que forma
parte o Bloque na Eurocámara,
remitiu unha carta a Alta Co-
misionada de Asuntos Exte-
riores da UE, Federica Mog-
herini, para que tome cartas

no asunto en relación á esca-
lada de represión que afecta
ao pobo saharauí. Neste sen-
tido, Miranda advirte que o
posible nomeamento de Josep

Borrell como responsable de
Asuntos Exteriores do Exe-
cutivo comunitario “sería unha
moi mala nova para a causa
deste pobo, tendo en conta a

actitude de deixar facer que o
Estado español ten con Ma-
rrocos, tamén baixo o actual
goberno de Pedro Sánchez”,
conclúe.

O BNG leva á Eurocámara
iniciativas a favor do pobo
saharauí ante a escalda de
represión de Marrocos
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Rubén Cela, novo presi-
dente da Fundación “Galiza
Sempre” anuncia que a enti-
dade estuda xuridicamente
“personarse como acusación
na demanda do Goberno cen-
tral contra a familia Franco
para a devolución do Pazo de
Meirás”.

Cela, que recolle o relevo
da Presidencia da Fundación,
tras a marcha do portavoz mu-
nicipal do BNG no concello
da Coruña, Francisco Jorquera
avanzou as iniciativas da Fun-
dación que seguirá funcionan-
do, dixo, como “Think tank”
do nacionalismo galego.

Tras mostrar o “orgullo e
responsabilidade” de asumir
a presidencia asegurou que a
entidade debe xogar un im-

portante papel nun momento
no que a política se caracteriza
pola “inmediatez e infantilismo
político”. Neste sentido, re-
marcou que a Fundación cen-
trará os seus esforzos en facer
unha reflexión máis profunda
en aspectos “cruciais” para o
futuro de Galiza como nación.

Cela explicou que este ano,
a Fundación cumpre 20 anos
polo que abordará un gran nú-
mero de actividades na for-
mación, divulgación, creación
de pensamento nacionalista
así como nas demandas da
Memoria histórica. Rubén Cela
destacou o traballo da Funda-
ción Galiza Sempre na recla-
mación para que o Pazo de
Meirás sexa devolto ao seu
lexítimo dono, o pobo galego
e lembrou o grande contributo

do libro “Meirás, un pazo, un
caudillo, un espolio” publicado
pola Fundación.

Nesta nova etapa, avanzou
Cela, é moi importante a liña
editorial polo que abordare-
mos traballos novos e a re-
edición de obras clásicas do
pensamento político na Ga-
liza que irán acompañados
de conferencias, seminarios
e recursos audiovisuais. Ade-
mais daremos grande “releve
á investigación como espazo
de reflexión, rigor e análise
científica do conxunto do
nacionalismo galego” en
asuntos como o modelo de
financiamento, a ordenación
territorial, acordos de libre
comercio ou eutanasia. Outro
dos piares será continuar coas
reivindicacións en materia

de Memoria histórica en Ga-
liza. No ultimo trimestre ini-
ciaremos un ciclo de confe-
rencias vinculadas aos mitos
do españolismo no ámbito cul-
tural, económico e social e al-
ternativas ao deterioro da Sa-
nidade pública galega.

Pola súa parte, o anterior
presidente, Francisco Jorquera
afirmou que se abre unha nova

etapa na Fundación con Rubén
Cela cuxo traballo redundará
na reflexión e análise política
actual dominada pola “politi-
quería, o tacticismo, o corto-
placismo, o postureo e a busca
da ocorrencia do momento”.
Nesta liña afirmou que a Fun-
dación Galiza Sempre resulta
“unha ferramenta fundamen-
tal”.

“Galiza Sempre” estuda personarse na demanda
contra os franco na devolución do Pazo de Meirás
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Unha comitiva municipal
encabezada pola alcaldesa ac-
cidental, Lourdes Moure visitou
diversas dependencias do Mul-
tiusos de Torneiros para valorar
sobre o terreo o posible traslado
da base da Agrupación Local
de Protección Civil de Porriño.
Actualmente a base operativa
da Agrupación atópase no po-
lígono da Granxa onde teñen o
seu almacén e todos os equipos
de intervención.

Xunto á alcaldesa acudiron
o concelleiro de Emprego e
Servizos Sociais, David Alon-
so; Daniel Rodríguez, Inspector
Xefe da Policía Local e Suso
Gónzalez Pexegueiro, presi-
dente da Agrupación de Pro-
tección Civil. Estiveron ins-

peccionando un par de aulas
da pranta baixa que están ac-
tualmente en desuso e que,
previa limpeza e redistribución
de espazos, poderían servir
para acoller a base da Agru-
pación de Protección Civil.

Este traslado daríalles unhas
instalacións máis axeitadas e
estarían máis próximos a Po-
rriño para mellorar o seu tempo
de resposta e polo tanto a súa
operatividade.

A Agrupación Local de
Protección Civil de Porriño
está formada por voluntarios
que realizan unha media de
máis dun milleiro de inter-
vencións cada ano dun xeito
altruista e constituen unha ga-
rantía de atención ante emer-
xencias.

Posible traslado da base da
Agrupación Local de Protección
Civil ó Multiusos de Torneiros

PORRIÑO

O Concello de Porriño está
en trámites a través da Fede-
ración Galega de Municipios
e Provincias (FEGAMP) para
a súa adhesión ó protocolo
“Concellos Doing Businnes”
que ten que levarse a pleno
para a súa aprobación definitiva.
David Alonso, alcalde acci-
dental de Porriño ata o vindeiro
luns e concelleiro delegado de

Emprego desmintiu ó Partido
Popular que a través dun co-
municado trasladaba que o go-
berno municipal “negaríase a
implantar ésta entre outras me-
didas de apoio empresarial”.

“O voceiro da oposición
descoñece ou ignora que hai
un decreto da Alcaldía que so-
licitou á FEGAMP a adhesión
o devandito protocolo e que
ainda resta a súa aprobación

polo pleno asunto que levare-
mos á sesión de setembro”,
manifestou o alcalde en fun-
cións. O Goberno Municipal
lamenta a “espiral de fotos con
conselleiros da Xunta de Ga-
licia –algunha imaxe clara-
mente sacada do arquivo como
denuncia a vestimenta inver-
nal- na que o voceiro PP tense
instalado para facer unha opo-
sición de pataleta”.

Adhesión ao protocolo “Concellos Doing business”
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ESTACIÓN DE SERVICIO SALCEDA
Salceda de Caselas

986 349 054

Neste fermoso concello de interior
da provincia de Pontevedra, veciño

de Tui, Porriño, Ponteareas e Salvaterra,
chamado Salceda de Caselas, vaise cele-
brar o vindeiro mes de setembro a súa
XXVII edición da Festa dos Callos. Este
evento gastronómico celébrase na Praza
do Concello o 1º domingo de setembro
dende 1993. Cada ano máis de 20.000
persoas acoden dende toda a xeografía
galega e portuguesa para degustar este
saboroso prato. Dende o ano 2007, na
noite do sábado vénse celebrando un
serán popular, este ano será a súa XIII
edición. A organización é a cargo do
Concello pero para o seu desenrolo son
máis de 50 persoas voluntarias veciñas
da vila salcedense as que dedican o seu
tempo libre, xa semanas antes, para que

esta festa sexa un éxito ano tras ano.
Para o domingo día 1 van elaborar

máis de 20.000 racións de callos utili-
zando para elo as cantidades de 2.000
quilos de ventre vacún, 950 de carne
de tenreira, 2.500 de garavanzos, 450
de lacón e case 400 Kg de chourizo,
aproximadamente. Todo para unha re-
ceita que non deixará indiferente aos
asistentes. Unha inmensa cantidade de
produto que require ademais a cola-
boración e traballo en equipo de nu-
merosas persoas. Ano tras ano a cifra
de racións sube e é por isto que a
Xunta de Galicia e o Concello de Sal-
ceda están a traballar desde hai dúas
edicións para que o evento sexa reco-
ñecido como “Festa de Interese Turís-
tico”, a día de hoxe aínda non teñen

esta distinción, esperemos que para a
próxima edición xa podamos visitan
unha “XXVIII Festa dos Callos de
Salceda de Interese Turístico Galego”. 

Para a programacións deste ano, e
como novidade e preludio desta gran
festa, xa o venres 30 de agosto os
máis pequechos poderán gozar dun
teatro de rúa infantil na Praza do Con-
cello ás 19:00 horas “Saaabor”.

Para o sábado 31 de agosto as acti-
vidades comezarán tamén ás 19:00h
co Teatro musical infantil na Concello
Praza do Concello a cargo de “Laia,
aprendiz de maga”. 

Ás 21:30 o Concerto da Banda Cul-
tural de Salceda acompañada das dis-
tintas asociación culturais “Saliceta”
no patio do CEP Altamira.

Para rematar a noite do sábado, ás
22:30h, o esperado e xa tradicional
“XIII Serán dos Callos” na Praza do
Concello.

O Domingo 1 de setembro, todo
comezará a partir das 9:30 horas na
Praza do Concello, coa apertura de bi-
lleteiras e despacho de callos aínda
que, os cociñeiros, xa comezan a pre-
parar este delicioso prato á unha da
madrugada. Para adquirir estas tapas
podemos facelo a un prezo moi alcan-
zable, mantendo os da anterior edición;
8 euros ración con cazola, pan, viño
ou auga, con cunca conmemorativa e
culler, para degustar no recinto; ou 6
euros ración, para levar. Tamén se ser-
virán racións de callos sen glute, que
se cociñarán á parte, para celíacos. 
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A mañá estará amenizada por “Ani-
mar-T” e charanga “Sghae”.

Para ás 12:00h a lectura do pregón
a cargo de “Paco Lodeiro”. Presentador,
actor e músico de radio e televisión
da Televisión de Galicia e Telemadrid,
tamén será o encargado de por a nota
musical cara as 21:00h actuando coa
“Orquesta Sur” na Praza do Conce-
llo.

Sen esquecernos dos “Xogos Pu-
lares” para os máis pequechos con
“Animar T” ás 19:00H.

Como vedes unha fin de semana
repleta de actividades para maiores

e pequechos, onde poderemos de-
gustar unhas exquisitas tapas de ca-
llos, gozar da música, teatro, e mesmo
dunha Feira Agroecolóxica e Arte-
sanía, ao longo do domingo, que xa
conta coa súa VI edición, na que se
poderán adquirir produtos de primeira
calidade como repostería caseira, ali-
mentos bio, produtos da horta, ...,
visitar as mostras de artesanía ma-
deira, roupa..., degustar queixo, mel
e comida vegana. 

Pasádevos por Salceda para au-
mentas eses máis de 21.000 asistentes,
a visita ben pagará a pena.

SALCEDA DE CASELAS.

A Alcaldesa de Salceda de Caselas,
ante a comunicación emitida pola Xunta
de Galicia a través dos medios de co-
municación, trasladou que o Concello
de Salceda actuou en todo momento en
contacto coa Xunta de Galicia, contando
con permiso telefónico e verbal do vi-
xiante de zona para acometer a mellora,
e solicitando o permiso por escrito tal e
como se comprometeron. Así mesmo,
dende o Concello tense xa solicitado o
traspaso da titularidade do vial, polo que
a Xunta quedaría libre de calquera tipo
de responsabilidade á que agora fan re-
ferencia. Sen embargo a Xunta de Galicia
emprega a prensa como canle de comu-
nicación, trasladando por este medio a
apertura de expediente sancionador ao

Concello, feito que a día de hoxe non
consta por ningún outro medio que non
sexa a prensa. 

Dende o Concello de Salceda amo-
saron a súa sorpresa ante a presunta
apertura dun expediente sancionador
polo feito de solucionar un problema de
acceso da veciñanza da parroquia de
Entenza fundamentalmente. O acceso
perigoso á glorieta que menciona a Xunta
de Galicia non se modificou por parte
deste Concello, e leva así máis de dúas
décadas, sendo a Xunta a responsable
do mesmo durante todos estes anos. Sor-
prende que non se desen conta desa su-
posta perigosidade xusto ata o momento
no que o Concello de Salceda solicita
actuar no vial, e que agora si, decidisen
actuar no mesmo e obstaculizar o acceso.

A obra denunciada pola Xunta de Galicia
contaba co seu permiso verbal



Despois do extraordinario caudal de

apoio acadado polo partido socia-

lista nas pasadas eleccións municipais,

non tardamos en ver a concreción prác-

tica de obter unha maioría absoluta.

Realizados os plenos de organización

dos concellos, inmediatamente modi-

ficaron o réxime de sesións e retribu-

cións dos órganos de goberno en tres

sentidos, subir os soldos, incrementar

o número dos mesmos e reducir a trans-

parencia.
En Nigrán, iso significa que das 3 per-

soas que no mandato anterior tiñan de-

dicación exclusiva con cargo ao presuposto
local pasouse a 7, ás que hai que engadir
á concelleira de facenda que percibirá a
súa retribución da Deputación Provincial.

En total 8 dos concelleiros socialistas
dispón de dedicación exclusiva ou parcial
para exercer a súa labor, o que unido ao
importante incremento tamén rexistrado
nos emolumentos do persoal de confianza,
supón duplicar o gasto destinado ao go-
berno municipal.

Pero por se non fose suficiente mul-
tiplicar o persoal a soldo do concello,
estes tamén se ven incrementados, pa-
sando as dedicacións exclusivas de 33.000

a 36.000 euros e aumentando un 33% as
retribucións do persoal de confianza.

Ben poderiamos resumir esta primeira
decisión do Pleno de Organización de Ni-
grán co lema de “Soldos para Todos!”.

Por outra banda, a desaparición do
BNG da Corporación xa ten tamén unha
primeira consecuencia, o cambio no nú-
mero de membros das Comisións Infor-
mativas, que pasan de ser de un repre-
sentante por grupo con voto ponderado,
ao adoptarse o sistema que eu mesmo
propuxera no pasado mandato, a ter 5
membros do PSOE e un do PP, que verán
así mesmo como se incrementa 25 euros

a dieta por asistir ás mes-
mas ata alcanzar os 150
euros.

Teño que sinalar que
unha das cousas que me
pareceron máis vergoñen-
tas da política local cando
accedín ao concello foi pre-
cisamente esta articulación
das comisións. Sentábame
eu daquela con 5 conce-
lleiros do PP e 3 socialistas
e as reunións transcorrían,
as máis das veces, co se-

guinte patrón. Tras unha sucinta exposi-
ción do propoñente do asunto, a maioría
das veces o alcalde, sucedía unha inusitada
(por infrecuente ata ese momento) in-
tervención miña na que pretendía facer
unha mínima discusión do punto. Nor-
malmente era seguida da do Partido So-
cialista que frecuentemente consistía en
“nosotros nos abstenemos” por toda ar-
gumentación. Daquela eran 125 euros de
dieta por asistencia así que botade contas.
600 euros que recibían os concelleiros do
PP por apenas expoñer o asunto o alcalde
e 375 os do PSOE por dicir: nosotros nos
abstenemos. Ou sexa, unha dieta de 125
euros por palabra.

Pois ben, ese é o sistema que Juan
González recupera.

Por se isto non fora pouco sinalar a
incoherencia no cambio de hora das se-
sións plenarias, pois despois de ter criti-
cado abertamente no 2011 a Alberto Val-
verde por facelas en horario matutino
argumentando que impedía que os veciños
puideran acudir aos plenos, agora, ao
calor da maioría absoluta, a Juan González
xa non lle parece unha prioridade facilitar
a asistencia e pasan a ser ás doce da
mañá. 
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Para que serve unha maioría absoluta?



PORRIÑO

Santos Héctor Rodríguez,
deputado delegado de Coope-
ración cos Concellos  e as de-
putadas Iria Lamas e María
Victoria Alonso visitaron as
pistas de atletismo en construc-
ción no polígono da Granxa.
Esta obra é financíada pola De-
putación cun orzamento de 1
millón de euros, a cargo do
Plan Concellos 2018/2019.

Polo Concello de Porriño
acudiu o concelleiro de Depor-
tes, David Alonso en represen-
tación de Eva García cuia au-
sencia disculpou. A alcaldesa
sufrira un accidente de tráfico
e suspendeu toda a súa axenda
oficial.

Unha representación de
“Prace”, a empresa que fai a

obra explicou os pormenores
do proxecto e o estado de exe-
cución, bastante avanzado. Non
obstante a previsión da empresa
é que poderá entregar a obra
rematada para a súa inaugura-
ción no último trimestre deste
ano. A parte máis retrasada da
obra é o módulo cuberto que
permitirá o adestramento de at-
letas de diversas especialidades
como saltos de pértiga, altura,
triple salto e lonxitude así como
das probas de lanzamento. Tra-
tase dun un equipamento pio-
neiro no sur de Galicia.

A pista de atletismo ten unha
corda de 200 metros que é a
regramentaria para competicións
“indoor” ou pista cuberta con
seis calles. E ademáis conta
cunha pista central para com-

peticións de velocidade e vallas
de 60 metros con oito calles.
Ambas xa están prácticamente
rematadas.

Santos Héctor abogou, de
entrada “no meu nome e no
nome da presideta da Deputa-
ción polo pronto restablece-
mento da al-
caldesa Eva
García” e pdi-
diu ó conce-
lleiro David
Alonso que fi-
xera extensiva
ó Concello de
Porriño a nosa
felicitación
por esta ex-
traordinaria
iniciativa de-
portiva”.O de-

putado delegado de Cooperación
cos Concellos ponderou que
“estas instalacións dignísimas
suponen tamén un equipamento
social que ven a cubrir as ne-
cesidades da veciñanza de Po-
rriño a través da practica de-
portiva”.

Pola súa banda o conce-
lleiro de Deportes de Porriño
agardecu no nome do Concello
o esforzo económico que re-
aliza a Deputación de Ponte-
vedra para “dotarnos destas
instalación únicas en Galicia
e que van permitir a práctica
incluso no inverno dentro do
módulo cuberto o que agre-
decerán especialmente unha
chea de nenos e nenas que así
poderán seguir adestrando”,
manifestou David Alonso.

Unha comitiva da Deputación pondera a excelencia
das pistas e módulo de atletismo de Porriño
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PORRIÑO

A federación de Industria
da CIG de Vigo sinala a preca-
riedade, os altos ritmos de pro-
dución e a falta de formación
derivada das cadeas de subcon-
tratación como responsábeis da
maior parte dos accidentes la-
borais que se producen no sector
da automoción. A central, que
estuda presentarse como acu-
sación particular, lamentan o
recente falecemento dun traba-
llador nas instalacións da em-
presa Lear Corporation no Po-
rriño e ponse a disposición da
familia para prestarlle apoio e
asesoramento.

Para a CIG-Industria o au-
mento dos accidentes laborais

na automoción é consecuencia
directa da crecente precarización
do sector, cun incremento dos
ritmos de produción, da tempo-
ralidade e das cadeas de sub-
contratación, o que se traduce
na entrada de operarios/as sen a
formación axeitada que entran
a través de ETT, empresas mul-
tiservizos e Centros Especiais
de Emprego.

O grupo Lear (Vigo e Porri-
ño) destaca precisamente polos

seus altos niveis de contratación
mediante ETT e empresas mul-
tiservizos. No caso do traballador
falecido, prestaba servizos de
mantemento a través dunha sub-
contrata externa cando se pro-
duciu o accidente laboral na
mesma máquina na que tempo
atrás xa se rexistrara outro inci-
dente grave. Segundo puido saber
a CIG, algunhas das máquinas
da empresa atópanse paradas
nestes momentos mentres se leva

a cabo a revisión dos protocolos
de seguridade.

Para a central, que estuda
presentarse como acusación par-
ticular no caso, a responsabilidade
dos accidentes laborais hai que
buscala nas direccións das com-
pañías, que son as que teñen
que velar pola seguridade e saúde
dos empregados/as e garantir
que conten coa formación axei-
tada para o posto que ocupan.
Polo tanto, a CIG rexeita as in-

formacións interesadas que pre-
tenden desviar esa responsabili-
dade cara aos traballadores/as.

Finalmente, dende a federa-
ción de Industria fan un chama-
mento ao conxunto do persoal
da automoción para afrontar den-
de a unidade os retos e as pro-
blemáticas que enfronta un sector
en constante transformación
como consecuencia da coñecida
como cuarta revolución industrial
ou industria 4.0. Entre elas o
imparábel aumento dos ritmos
de produción, que está a ter con-
secuencias nefastas sobre a saúde
dos operarios/as e que motivou
a recente convocatoria dunha
histórica folga na planta viguesa
de PSA Peugeot Citroën.

A CIG denuncia que a precariedade, a falta de
formación e os altos ritmos de produción están
detrás dos accidentes laborais na automoción



XOÁN ALONSO
Corresponsal en Euskadi 
de A Nova Peneira OS MORTOS QUE NINGUÉN CHORA

¿Onde van os mortos que ninguén chora,
cubertos de area, coma baléas desnor-

tadas, que levan o peso do universo nas
súas costas e o medo anodado nos seus
osos?

Omar naceu cos ollos ateigados de area
e un axóuxere de estrelas na man.

¿Onde van os mortos que ninguén cho-
ra? Os mortos que atoparon as portas e as
fiestras da esperanza fechadas e arames
afiados nas praias paradisíacas dunha Eu-
ropa vella, re-inventada.

¿De quen son as bandeiras inventadas
que ondean como merlos engailados nos
mastros da verghonza pendurados, asu-
biando cancións desafinadas? 

Dime, ¿de quen son?
Omar xamais vira o mar cos seus ollos

desérticos. Por moito que lle falaran del,
non era quen de imaxinar tanta auga
xunta. A imaxinación ten uns límites e
moitas veces as linguas non teñen palabras,
nin metáforas, nin sufixos para expresaren
o que vemos cos nosos ollos.

Deixen de tratalos coma gando aos
que fuxen da terra e da morte sen medo
ás pedras do camiño, á fame, ó frío, ó
ouvéo dos homes.

A Omar gustáballe facer buracos no
chan e acubillarse alí dentro. Dentro da
terra. Apegado ás raíces das árbores que
erguían os brazos cara o ceo coma quen
lle pide axuda ós deuses e non atopa máis
resposta que o silencio.

¿Onde van os mortos que non son
nosos e que morren diariamente, que nos
morren, pendurados e afogados nas por-
tadas da prensa escrita e nos aramados
das redes sociais?

¿Onde van os mortos que non choro,
porque non son meus e porque xa de-
prendín a chorar só polos meus, pola xente
da mesma cor de pel ca miña e a asinar
papeis nas campañas en prol do gato do
país e da formiga autóctona?

Omar non precisaba do mundo para
soñar ata que o medo, a guerra e a fame o
empurraron a fuxir na procura dunha terra

máis aló da curvatura terrestre do hori-
zonte.

¿De quen son as palabras soterradas,
o sangue e os berros silenciados dos que
chegan pola morte tatuados ás costas dun-
ha Europa noxenta e desmemoriada?

Unha Europa que non se cansa de co-
meter os mesmos erros, as mesmas bar-
baridades por moitas xeracións que pa-
sen.

Omar non acreditaba que o mar fora
tan grande e que un non
puidera respirar baixo das
ondas escamadas, coma fa-
cían os peixes que se arre-
muiñaban onda el, aló no
fondo, lonxe do universo.

Omar erguía os seus bra-
zos cara o ceo, coma un ár-
bore que lle suplica a todos
os deuses da terra que chova,
pero non atopou máis res-
posta co silencio.

Nos mastros alumea afia-

do arame de espiño, coma coitelos enve-
lenados, coma as choivas que emporcan
os camiños.

Europa de costas ao refuxiado. Europa
de costas ós seus veciños. ¡Merda de Eu-
ropa, culpable e aliada!. Maldita Europa
de bandeira e guerra. Cego o que non ve.
Cego o que non lembra.

Omar morreu coma naceu, cos ollos
ateigados de area e un axóuxere de estrelas
na man.
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Rúa Pontevedra
Salceda de Caselas

MOS.

Recentemente publicou-
se a lista de concellos que
solicitaron participar do pro-
grama “tecendo lazos” da
Deputación de Pontevedra,
obradoiros para persoas en-
tre 6 e 99 anos de diversas
temáticas que a veciñanza
podería disfrutar de teli so-
licitado. Este é un programa
que ten coma obxectivo pro-
mover o intercambio de
aprendizaxes e valores entre
xeracións.

Dende a bancada socia-
lista afirman que “outra vez
a veciñanza mosense vese
perxudicada pola mala xes-
tión do Partido Popular, xa
que fai meses denunciaba-

mos que non se tivesen so-
licitado 2 obradoiros a Xunta
e nesta ocasión rexeitan ad-
herirse a un programa fi-
nanciado pola Deputación
de Pontevedra e para o que
se destinan 60.000€”. “Es-
peramos unha explicación
do motivo polo que Mos
non vai tecer lazos entre a
súa veciñanza”, tamén en-
gaden que “dada a situación
económica do concello pola
cal nos consta que lle están
dicindo as asociacións que
non poden colaborar con
elas por falta de fondos, pe-
dímoslle o goberno local
que deixen a prepotencia e
non teñamos que ver escapar
oportunidades aínda que es-

ten financiadas por admi-
nistracións doutra cor polí-
tica”.

DENUNCIAN  MAL ES-
TADO DO LOURO

Por outra banda, os so-
cialistas de Mos veñen de
denunciar o mal estado que
está a sofrer o Louro, tras

recibir queixas veciñais polo
estado do Río Louro, a auga
estaba enturbiada polos re-
siduos que se verteran no
río e con escombros.

Na imaxe pódense ver
claros signos de deixadez
no mantemento do río polos
que o goberno local terá
que dar explicacións.

Os socialistas de Mos recriminanlle o goberno local non
terse adherido o programa da Deputación ‘Tecendo lazos’
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PONTEAREAS.

A alcaldesa en funcións, Cris-
tina Fernández, a concelleira de
Formación e Emprego, Vanesa
Fernández e o alcalde das Neves,
X.Manuel Rodríguez, clausura-
ron o obradoiro de emprego
“Coidar de Nós” acompañados
do delegado territorial da Xunta
en Pontevedra, José Manuel Co-
res Tourís e do xefe territorial
de Economía, Emprego e In-
dustria, Ignacio Rial.

O obradoiro conxunto de
Ponteareas e As Neves, deno-
minado “Coidar de Nós”, contou
con 20 alumnos e unha achega
da administración autonómica
de 288.807 euros máis os fondos
propios dos concellos. Estivo

centrado en atención sociosani-
taria a persoas no domicilio e
institucións e en actividade au-
xiliar en viveiros e mantemento
de xardíns, polo que os alumnos
realizaron prácticas levando a
cabo atención sociosanitaria de
persoas dependentes no domicilio
e nas propias institucións da lo-
calidade, así como rehabilitando
e mantendo os espazos verdes
municipais.

A principal novidade desta
nova modalidade é que os par-
ticipantes puideron combinar un
contrato de formación e apren-
dizaxe durante nove meses, cun
contrato en prácticas de polo
menos tres meses máis nunha
empresa emprazada no mesmo

ámbito territorial e cunha acti-
vidade vinculada ás materias do
obradoiro: “Tratamos así de
combinar formación e aprendi-
zaxe coa oportunidade dunha
experiencia laboral”, explicou
Cores Tourís. 

Pola súa parte, Vanesa Fer-
nández recordou a Cores Tourís
que Ponteareas é o concello de
Galicia de máis de 20.000 habi-
tantes coa renta per cápita máis
baixa e de maior paro feminino,
motivo polo que solicitou in-
crementar o apoio en canto a
formación e emprego para faci-
litar a inserción laboral. 

O alcalde das Neves, Xosé
Manuel Rodríguez, aproveitou
o encontro para solicitar que se

actualice o catálogo de formativo
para ofertar formación axeitada
á demanda actual do mercado
laboral. Así mesmo, propuxo
mudar e flexibilizar as datas de
celebración dos obradoiros de
emprego na comarca para poder
ofertar un obradoiro de enoloxía
que se imparta coincidindo co

ciclo de crianza do viño. Se-
guindo os éxitos colleitados polo
anterior obradoiro de emprego
no que se acadaou o 100% da
inserción laboral na rama de so-
ciosanitaria, o que se ven de
clausurar acada xa no remate
de curso o 60% de inserción la-
boral.

RÚA RAFAEL TILVE ADRIO Nº 3

Ponteareas clausura o obradoiro de emprego Coidar de Nós
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PONTEAREAS.

A concelleira de Ensino e
tenente de alcalde Cristina Fer-
nández Davila despedíuse do
alumnado da segunda quenda
de xullo do Verán Rural en
Prado que mañá remata a súa
aventura neste campamento
ofrecido pola concellería para
facilitar a concialiación laboral
e familiar e ofertar aos cativos
e cativas quince días de lecer
didáctico.

Cristina Fernández entregou
un pequeno agasallo aos peque-
nos e pequenas que se suma ás

lembranzas que lle deixan estes
quince días de aprendizaxe nos
que tamén aproveitaron para

descubrir recunchos fermosos
da súa contorna como o parque
forestal Campo de Vide.  

O alumnado do Verán Rural de Prado
visitou recunchos máxicos da contorna SALVATERRA.

O 14 de setembro celébrase
en Alxén, Salvaterra de Miño,
a sétima edición do seu Serán
dedicado á vendima. Un acon-
tecemento xa consolidado na
contorna ao que acoden grupos
folclóricos de toda a comarca.

Este Serán, ademais da boa
música que ofrece, conta cunha
singularidade: a comida e a
bebida – viños- son de balde.
Ao longo da noite vanse ofre-
cendo entre os asistentes tor-
tillas, chourizos, friames e ta-
mén variadas sobremesas, para
rematar cun chocolate quente.
E os que o desexen poden ad-

quirir viño, tinto e branco, de
balde. Tanta xenerosidade ten
a súa explicación: son os ve-
ciños e veciñas da parroquia
de Alxén os que abastecen de
comida e viño, porque a orga-
nización non pide cartos, senón
que convida os veciños e ve-
ciñas a asistir ao serán e aní-
maos a participar co que teñan
máis a man e lles sexa máis
doado aportar. Tamén se fan
sorteos, entre actuación e ac-
tuación, de produtos doados
polos comercios locais: dende
un corte de pelo, un cambio
de aceite ou unha parella de
galos e mesmo un porco.

VII Serán de Alxén

Barral, s/n Telf.: 986 64 02 02
Ponteareas

Mecánica
Electricidade

Chapa
Pintura

AUTOS MARIÑO

PONTEAREAS.

O BNG de Ponteareas, a tra-
vés do seu concelleiro Roberto
Mera, salientou que coa apro-
bación do PXOM “poñemos fin
a 17 anos de parálise urbanística
provocada pola dereita” e acusou
ao PP e ACIP de “antepoñer os
seus intereses políticos aos de
Ponteareas, opoñéndose ao
PXOM e anunciando recursos
xudiciais”.

O edil nacionalista lembrou
que “nos anos 80 e 90 a dereita
causou o desastre urbanístico de

Ponteareas, beneficiando a uns
poucos a costa da maioría. Des-
trozaron Ponteareas cun urba-
nismo salvaxe que nos deixou
edificios aberrantes, rúas estreitas
nas que nin dá o sol, problemas
de tráfico e aparcamento, esca-
seza de terreos públicos e falta
de solo industrial”. Mera engadiu
que o PP “usou politicamente o
urbanismo suspendendo desde
a Xunta as normas no ano 2002
como arma política contra José
Castro” e lembrou que naqueles
días “se concederon en apenas

tres semanas licenzas ilegais
para ducias de edificios que des-
pois foron anuladas polos tribu-
nais”.

En 2003 o goberno do BNG-
PSOE paralizou as obras fa-
cendo cumprir as ordes xudiciais
e, segundo Roberto Mera, “a
presión dos construtores levou
a independentes e PP a poñerse
de acordo e presentar a moción
de censura que xustificaron na
necesidade de aprobar o novo
PXOM”. En once anos, entre
2004 e 2015, PP e independentes

“foron incapaces de aprobar o
Plan, malia teren maioría ab-
soluta, e mantiveron a Pontea-
reas paralizada. Agora, lamen-
tabelmente, opóñense ao

PXOM. O PP e ACIP preferían
condenar a Ponteareas a seguir
sen un Plan Urbanístico que
acumula un retraso de 17 anos”,
sinala Mera.

BNG: “Puxemos fin a 17 anos de parálise
urbanística provocada pola dereita”



Agosto 2019 [21]

o condado

PONTEAREAS.

Tras unha década inactivo
o Hóckey Club Ponteareas
rexurde para facer deste de-
porte algo máis que un en-
tretemento e rememorar así
os tempos nos que se practi-
caba no parque do Tea com-
petindo no Campionato de
España. 

A directiva do H. C. Pon-
teareas presentouse nestes
días coa intención de captar
xogadores e recuperar o his-
tórico equipo para as cate-
gorías elite. Apoiados polo
concello de Ponteareas, na
presentación estivo o alcalde

de Ponteareas, Xosé Repre-
sas, pola concelleira de De-
portes, Nahir Covelo e polo
Concelleiro de Mocidade,
Miguel Bouzó. A directiva
anunciará nos vindeiros días
os primeiros encontros de-
portivos e horarios do club
para comezar con forza os
adestramentos no mes de se-
tembro.  O principal obxec-
tivo fixado pola directiva é
a volta do club ás categorías
de elite do hóckey en España
tanto na categoría feminina
como na masculina. 

Conscientes do esforzo
que vai implicar, comezarán

a traballar polo deporte base
e a canteira. Para a tempada
2019/20 a prioridade será a
creación das escolas de hóc-
key de iniciación nos centros
escolares do concello e da
súa contorna incluíndo o hóc-
key sobre patíns nos seus
programas de actividades ex-
traescolares. A primeira ac-
ción para difundir este de-
porte serán as demostracións
nos centros educativos ofre-
cendo ás familias interesadas
un período de iniciación e
aprendizaxe para logo orga-
nizar competicións entre os
centros escolares. 

O Club contará con ades-
tradores titulados e ex xo-
gadores con experiencia na
formación de xogadores en
cada posto específico. Ade-
mais, estará apoiado pola
Real Federación Española a

traverso do seu programa
PROHOCKEY, deseñado por
Quim Pauls.  O H.C Pontea-
reas agarda con ilusión a to-
dos os nenos e nenas que
queiran formar parte esta fa-
milia e equipo.

Presentación do Hóckey Club Ponteareas que creará escolas deportivas e
recuperará o equipo histórico para categoría elite

O hóckey volve a Ponteareas!!!
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Rúa Redondela Nº 1 Baixo - Ponteareas

JOSÉ LUIS TEIXEIRA RODRÍGUEZ
DELEGADO

RÚA REDONDELA Nº1 
PONTEAREAS

ABRIMOS ÁS 19,00 TODOS OS DÍAS AGÁS OS MARTES
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PONTEAREAS.

A concellería de Deportes,
Nahir Covelo, en nome de todo
o goberno comprácese en feli-
citar, unha vez máis, ao Club
Natación Ponteareas polo novo
triunfo acadado a pasada fin de
semana no Campionato de Es-
paña Alevín.

O Club estivo representado
por un equipo de catro nadado-
ras, Iria Lemos, Sofía Carballo,
Inés Borge e Uxía González
que conseguiran as marcas mí-
nimas para participar neste cam-
pionato no que compiten as me-
llores nadadoras e nadadores do
estado español entre 12 e 13
anos de idade. 

As nadadoras do Club Na-
tación Ponteareas conseguiron
en Tarragona a prata e estiveron
moi preto do bronce en distintas
modalidades. Sofía Carballo fí-
xose coa medalla de prata e
convertíuse en subcampioa de
España en 100m. Braza e Iria
Lemos subcampioa de España
en 200m. Libres, acadando ade-
mais as dúas o récord galego
de 13 anos da proba e a súa
mellor marca persoal. 

Trala desputa das súas probas

individuais e dos relevos de
4*100 e 200m libres e 4*100m.
Estilos, relevo este último no
que quedaron a menos de medio
segundo da medalla de bronce,
conseguindo finalizar na clasi-
ficación final nun 5º posto dos
117 equipos femininos que com-
petían no campionato. 

O Club salienta a capacidade
destas nadadoras para fortale-
cerse ante as adversidades. 

A nivel individual consegui-

ron superar varias marcas per-
soais rozando o podium en moi-
tas ocasións. 

“Sabemos que a experiencia
vivida deixará pegada nestas
nadadoras polo que supón unha
cita deste prestixio para a súa
formación e o seu futuro na na-
tación”, explica o director técnico
no nome de toda a directiva,
agradecendo sempre o apoio de
todo o club, dos seus deportistas
e das súas familias e amigos.

As nadadoras Iria Lemos e Sofía
Carballo, subcampioas de España Alevín

MONDARIZ.

O deputado do BNG no Par-
lamento Galego, Luís Bará, aler-
tado polo Grupo Municipal do
Bloque en Mondariz Balneario,
visitou a Fonte de Troncoso para
coñecer de primeira man o estado
deste ben patrimonial tras o de-
rrube da súa cuberta.

“Fronte a ameaza de ruína
total que sufre a Fonte de Tron-
coso, a actitude de pasividade
absoluta do goberno municipal
ante o risco de desaparición dun
dos edificios mais emblemáticos
de Mondariz Balneario e de Ga-
liza, obriga ao BNG a dar un
paso máis”, sinalou o seu Porta-
voz Municipal, César Gil. Por
iso o Bloque trasladará unha ini-
ciativa ao Parlamento Galego

“para instar a Xunta a que tome
medidas urxentes e rehabilite a
fonte”.

“O estado actual de abandono
non é casual, nin algo imprevisto
polo concello. É o resultado da
inexistencia dun proxecto urba-
nístico adecuado ás necesidade
dunha vila histórica”, asegura
César Gil. O BNG de Mondariz
Balneario vén denunciando dende
hai anos o abandono de moitos
dos bens patrimoniais da Vila,
“sendo a Fonte de Troncoso o
exemplo mais claro do desleixo
por parte da administración”.
Segundo declara Gil, “as ruínas
son a triste realidade dun proxecto
político obsoleto, que non foi
capaz de aproveitar o potencial
da vila termal” 

O BNG traslada ao Parlamento
Galego o “abandono” da Fonte
de Troncoso en Mondariz
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PONTEAREAS.

O Pleno do Concello de
Ponteareas debateu unha ini-
ciativa do Partido Popular na
que se solicitaba rebaixar os
salarios da corporación muni-
cipal. O goberno de Xosé Re-
presas amosou a súa satisfac-
ción tralo debate despois de
que a portavoz popular, Belén
Villar, afirmase que “os salarios
dos cargos públicos de Pon-
teareas son baixos” Sen em-
bargo a voceira do PP insistíu
en criticar o que considera un
aumento excesivo do gasto en
remuneracións ao goberno lo-
cal.

As manifestacións de Villar
producíronse logo de que o

edil de Bo Goberno, Roberto
Mera, entregara aos concellei-
ros do PP unha copia da súa
nómina de xullo, na que figuran
1.528 euros como salario lí-
quido a percibir. O edil nacio-
nalista lembrou que con ese
soldo “temos a responsablii-
dade de xestionar nada menos
que un concello de 250 traba-
lladores e 17 millóns de pre-
suposto”. Mera amosouse per-
plexo con Villar por afirmar
que os salarios son baixos e
ao mesmo tempo pedir que se
rebaixen máis e esixíu ao PP
desculpas “por ter posto en
dúbida a nosa honorabilidade
acusándonos inxustamente de
querer enriquecernos a costa

da veciñanza, cando a realidade
é que os nosos salarios non
son acordes coa responsabili-
dade asumida”.

No debate, Mera aportou
os datos dos concellos galegos
de entre 20.000 e 50.000 ha-
bitantes, indicando que Pon-
teareas, con 180.000 euros
anuais “é o que ten o menor
gasto en salarios, fronte a cifras
como os 309.000 de Lalín,
248.000 da Estrada ou os
654.000 de Arteixo” ou outros
con poboación inferior aos
20.000 habitantes, como San-
xenxo con 276.000 euros ou
Vilanova de Arousa con
201.000 euros. Mera preguntou
a Villar se “os gobernantes de

Ponteareas son menos ou valen
menos que os desas localida-
des”, todas gobernadas polo
PP.

Por último, o concelleiro
de Bo Goberno lembrou que
Villar tamén cobra unha adi-
cación do concello de 20.000
euros brutos anuais e convidou
á portavoz do PP “a non ser

cómplice do escándalo que de-
nuncia e a non beneficiarse
do que critica. Se vostede di,
falsamente, que os salarios su-
biron un 60%, quere iso dicir
que o seu salario aumentou
7.500 euros: renuncie a eles
ou dóneos a unha ONG” retou
Mera, sen recibir resposta da
portavoz popular.

Satisfacción do goberno ao recoñecer o PP
que os salarios dos concelleiros son baixos

Anakos café bar
Rúa costa ambulatorio, 10 - Ponteareas

Avda. Castelao 57, bajo
36860 - Ponteareas

Infórmate en 
el 986 182 166 
o en nuestra 
página web 
www.midulceeli.com

Diseños personalizados

para tu boda,

cumpleaños o evento.

"Especialistas en repostería creativa 100% artesanal

Tú lo imaginas, nosotras lo horneamos
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BODEGÓN DE NATI
Comida por encargo para levar

Lamazares, 1 - Ponteareas

SALVATERRA.

A gastronomía e os nosos
caldos son parte da identidade
da nosa Comunidade, é un punto
diferenciador de calidade.  Po-
demos diferenciar o seu territorio
polas súas Denominacións de
Orixe, que representan o maior
estándar de calidade dos viños
producinos na nosa terra.

Son cinco as denominacións
de orixe que encontramos na
nosa comunidade:

Denominación de Orixe Rías
Baixas, Denominación de Orixe
Ribeiro, Denominación de Orixe
Valdeorras, Denominación de
Orixe Ribeira Sacra e Denomi-
nación de Orixe Monterrei, que
no ano 2018 tiveron unha pro-
ducción de 64.226.118 kilos de
uvas. Solo a DO Rías Baixas
no ano 2017 tivo un valor esti-

mado de ventas de 124.280.080
euros, cun volumen de ventas
de mais 25.567.832 litros.

A día de hoxe encontramos
na nosa comunidade máis de
453 adegas, temos repartidos
máis de 11.156 viticultores e
existe unha estimación directa
de 7.637 postos de traballo fixos
e mais de 5.211 empregos even-
tuais. Polo que podemos ver
claramente que é un sectores
importante e dinamizador da
nosa comunidade, e como tal é
necesario avanzar na profesio-
nalización e cualificación dun
sector que nos últimos anos
sufriu unha gran transformación,
e que encontra a súa clave na
calidade dos nosos caldos. Nesa
calidade está claro que inflúe
directamente a calidade do pro-
duto, que é inmellorable, pero

tamén a man do ser humano;
neste ámbito entra dunha maneira
moi importante o papel do éno-
logo.

A día de hoxe calquera persoa
que se queira formar neste eido
na nosa comunidade autónoma
solo pode facelo a través dunha
FP como técnico en elaboración
de bebidas, nunca enoloxía, co
que supón que calquera profe-
sional se teña que desprazar a
outra comunidade autónoma o
a outro país para formarse, algo
que non é entendible co peso
tan importante que ten a viti-
cultura na nosa comunidade, tal
e como acabamos de redactar.

O enólogo ten a capacidade
profesional para realizar o con-
xunto de actividades relativas
aos métodos e técnicas do cultivo
de viñedo e a elaboración de vi-

ños, mostos e outros derivados
da vide, o análise dos produtos
elaborados e a súa almacenaxe,
xestión e conservación. Así mes-
mo recoñéceselle ao enólogo a
capacidade para realizar aquelas
actividades relacionadas coas
condicións técnico – sanitarias
do proceso enolóxico e coa le-
xislación propia do sector e
aquelas actividades incluídas no
ámbito da investigación e inno-
vación dentro do campo da viti-
cultura e da enoloxía. 

O noso país é un dos produ-
tores máis importantes na In-
dustria Vitivinícola e Enolóxica
a nivel mundial, de aí que o
noso sistema universitario teña
presente esta titulación dentro
do Catálogo de Títulos Univer-
sitarios oficiais, e polo cal cremos
que é necesario que as nosas
universidades ofrezan tamén esta
carreira como se pode facer en
Badajoz, Cádiz, La Rioja, Pa-
lencia, Tarragona, Córdoba ou
Ciudad Real.

Salvaterra solicitará un grado en
Enoloxía para a Universidade de Vigo



SALVATERRA.

O BNG en Salvaterra de Miño lamenta
a situación de “desidia e parálise” do go-
berno do PP na localidade. Dende o
Bloque denuncian que o goberno local
“tardou seis anos en asumir unha iniciativa
presentada polo BNG para pór solución
á perigosidade da rotonda situada na
estrada PO403”, á altura das interseccións
da rúa Fiás e o polígono industrial Chan
da Ponte.

Tal como alertaban os nacionalistas
xa no 2013, “esta rotonda é totalmente
ineficaz e insegura, polo que incumpre
as súas funcións ao non reducir a veloci-
dade dos vehículos nin facilitar a súa in-
corporación”. O BNG destaca “a perigo-
sidade desta rotonda para vehículos e
transeúntes, xa que está situada a escasos
metros dun paso de peóns con reducida
visibilidade e cunha pendente na que os
vehículos non minoran a velocidade”. 

O BNG detalla que “sendo a entrada
e saída principal ao polígono industrial
Chan da Ponte, dado que a rotonda conta
cun diámetro tan reducido, provoca que
os camións de medianas e grandes di-
mensións teñan que pasar literalmente
por enriba das beiras da rotonda, invadir
o carril contrario e manobrar varias veces
para poderen librala arrastrando os re-
molques”.

Dende o Bloque lamentan que “tivesen
que pasar seis anos e certas incidencias
para que dunha vez por todas o Partido
Popular se decatase de que as advertencias
do BNG eran acertadas”. Na iniciativa
presentada por aquel entón e aprobada
por unanimidade, os nacionalistas instaban
ao goberno local a xestionar coas admi-
nistracións correspondentes os arranxos
destas deficiencias na infraestrutura, así
como a elevación dos pasos de peóns
para evitar desgrazas persoais.
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SALVATERRA.

O Concello de Salvaterra de Miño
aprobou no Pleno do pasado 29 xullo
a solicitude á Xunta de Galicia das
medidas necesarias para mellorar a se-
guridade na rotonda da PO 403, que
por un lado da acceso ao Polígono In-
dustrial Chan da Ponte, con mais de
cincocentos empregados e moito tránsito
pesado e que se encontra cun difícil e
complicado acceso, e por outro lado
por esa rotonda teñen que pasar todos
os vehículos que entran polo noso
pobo a través da Ponte Internacional e
os propios veciños e veciñas de Salva-
terra que se desprazan ata Ponteareas
ou ao enlace da A-52, co conseguinte
tránsito de vehículos lixeiros e pesados
que iso supón a diario.

Unha rotonda moi pequena pola
que pasan a diario centos de vehículos,
a maior parte deles sen facer realmente
a rotonda, debido as dimensións e si-
tuación da mesma, co perigo que iso
supón, neste punto xa foron varios os
accidentes acontecidos debido a esta
situación. 

Por este motivo o Equipo de Go-
berno do Concello de Salvaterra ven
de presentar en Pleno, coa aprobación
por unanimidade da Corporación, a
solicitude á Consellería de Infraestruc-
turas e Mobilidade para que tome as
medidas necesarias para mellorar a se-
guridade na rotonda da PO-403 no PK

Solicitude para a
mellora da
rotonda na
estrada PO-403

O bNG denuncia desidia do goberno
de Salvaterra ao tardar seis anos en
xestionar o arranxo dunha rotonda



Hai unhas semanas tivo lugar unha
polémica de alcance limitado, pero

de gran calado para calibrar o papel que a
filosofía desempeña no actual debate po-
lítico español. Tomando por “filosofía”
simplemente a tradición racionalista ini-
ciada na antigüidade grega. Esa tradición
diferenza Europa fronte a calquera outra
tradición cultural.

O asunto vén dun artigo publicado nun
xornal francés por varios eminentes filó-
sofos. Os nomes non importan aquí. Chega
con saber, creo, que son autores de gran
recoñecemento internacional. Dos que cal-
quera estudante ou profesor, onde queira
que estuden ou profesen, teñen que ler
para estaren ao día nas súas materias. Es-
pecialmente no pensamento político. Pois
ben, a finais de maio, días despois da de-
tención en Francia do coñecido responsable
de ETA, Josu Urruticoechea, máis coñecido
por “Josu Ternera”, pedían nese artigo ao
Estado francés e as Institucións europeas
apoio para o preso. En España esa petición
foi recibida con gran indignación polas
asociacións de vítimas e, o que aquí vale
máis, tamén por unha serie de coñecidos
filósofos españois, cuxos nomes tampouco
contan agora.

O lector pode imaxinar cales son os ar-
gumentos do lado das vítimas. A historia
criminal de Urruticoechea e a súa condición
de fuxido da xustiza española pechan cal-
quera outra consideración de tipo político
ou moral da actuación do etarra, incluídos
os feitos que os filósofos franceses alegan
para xulgalo, e que os escritos das vítimas
omiten, como un home que, desde 2005,

xogou un papel imprescindible para que
ETA deixara as armas e finalmente se au-
todisolvese. Nese proceso, din os franceses,
Urruticoechea mostrou gran “altura moral”. 

Descoñezo que seguimento tivo en España
o artigo publicado por Liberation, sospeito
que escaso, pero dada a condición de filó-
sofos de cinco dos seis asinantes do artigo,
tivo gran eco entre a comunidade filosófica
española. A destacar a resposta dada polo
profesor da Complutense José Luis Pardo
nun artigo escrito en El país.

Explicitamente escribe coa intención de
que os “alleos ao noso gremio”, o lector
medio sen formación filosófica, non se
deixe enganar pola condición de filósofos
dos escritores. ´Parte, Pardo, de que o
termo “filosofía” arrastra un prexuízo en
nome do cal as opinións políticas dos filó-
sofos son percibidas con máis autoridade
que, por exemplo, as dos científicos so-
ciais.

Non a teñen. O saber filosófico, di, non
engade autoridade ás opinións dos filósofos
en cuestións políticas. Como calquera outro
saber o filosófico está limitado a un campo
ou ámbito. Fóra do seu campo, o filósofo
corre o risco de regar fóra do testo. De caer
no ridículo. 

Pero, desde a época de Sócrates os filó-
sofos saben que o seu é regar fóra do testo.
Caer no inevitable ridículo que necesaria-
mente ocorre ao debater de temas políticos
nos que a verdade se confunde coa opinión
e o interese. Precisamente por iso Sócrates
fuxía dos debates políticos. E por iso, Pardo,
lle recomenda aos filósofos que abandonen
a política.

ÁNGEL PÉREZ
Profesor de Filosofía Ridículo
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RÚA CASTELAO Nº 33 - SALVATERRA 
"PROBA A NOSA LAMPREA"

SALVATERRA.

A Alcaldesa de Salvaterra de Miño,
Marta Valcárcel Gómez, ven de asinar
o contrato de subministro e instalación
de pavimento deportivo no Pavillón Po-
lideportivo de Leirado coa empresa
Mondo Ibérica, por un importe de
61.752,29€, cun prazo de execución de
dous meses.

As obras consisten en colocar sobre
a soleira existente do Pavillón Polide-
portivo un pavimento deportivo aeroe-
lástico de tarima de madeira, especial-
mente apto para a práctica de fútbol
sala, baloncesto, balonmán e patinaxe,
específico de instalacións deportivas. O
pavimento instalado será en madeira,
conforme últimas esixencias da certifi-
cación UNE 14-904, deportivamente
certificado a máximo nivel FIBA con
certificados medioambientais, unha su-
perficie equivalente á que se está cele-
brando os campionatos do mundo sub
21 de balonmán en Vigo e Pontevedra. 

Coa instalación deste pavimento
búscase a mellora da calidade de
xogo e a máxima protección dos ra-
paces e rapazas que practican deporte
a diario nas instalacións municipais.
Temos que recordar que son moitos
os rapaces e rapazas que utilizan este
Pavillón, xa que en horario escolar
son máis de 100 nenos os que pasan
por el, ademais das asociacións de-
portivas que practican deporte de ma-
neira asidua, o Concello busca me-
llorar a calidade pero sobre todo ofre-
cer aos seus veciños as mellores con-
dicións para practicar deporte.

Asinado o contrato do cambio do
pavimento no pavillón de Leirado
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LX FESTA DO VIÑO
DE SALVATERRA 2019

Áúltima fin de semana deste mes de
agosto, ven de celebrase a tradicional

Festa do Viño do Condado do Tea, ca-
drando esta no 23, 24 e 25 do oitavo mes
do ano.

Os antecedentes históricos deste evento
vinícola remóntanse a xullo de 1959.
Nesa data, sitúase a data de inicio da
festa, que naquel intre adoptou a deno-
minación de Festa da Vendima. Polo
tanto este ano celebraron a seu 60 ani-
versario no marco incomparable do recinto
amurallado da fermosa vila de Salvaterra
de Miño.

O fundador da Festa da Vendima foi
José Rodriguez Ojea, que chegou a ser
alcalde do Concello. Indiano chegado
do Brasil, ao instalarse en Salvaterra de
Miño, faise membro da Irmandade de
Labregos e Gandeiros San Lourenzo,



con sede na denominada Casa Sindical
situada no actual casco urbano do muni-
cipio.

Esta é por tanto a segunda festa gas-
tronómica máis antiga de Galicia, detrás
da Festa do Alvariño de Cambados. 

Segundo se recollen nas actas notariais
que se conservan, a Irmandade de La-
bradores e Gandeiros San Lourenzo de
Salvaterra de Miño organiza en 1959 o I
Gran Concurso de Viños do Condado. Ini-
cialmente, na Festa da Vendima, partici-
paban pequenos adegueiros das diferentes
parroquias do municipio e o gañador dá-
base a coñecer tras unha cata cega de
viños brancos e tintos. 

Nos primeiros anos, a festa consistía,
amais do concurso de viños, nun xantar
degustación de gastronomía típica da
zona, acompañada dos viños gañadores
do concurso. Este xantar celebrábase no
Castelo de Dona Urraca, dentro da For-
taleza de Salvaterra.

A partir de 1975 o Concello de Sal-
vatera de Miño faíse cargo da organización
da Festa do Viño do Condado do Tea, en
colaboración coa Irmandade de Labra-
dores e Gandeiros San Lourenzo de Sal-
vaterra de Miño. Nela mantense o Con-
curso- Certame de Viños do Condado. Na
festa ofrecese a degustación gratuíta de
viño producido nas pequenas adegas das
diferentes parroquias do concello ao pú-
blico asistente e celébranse diferentes
actos de marcado carácter cultural e ins-
titucional. En 1977 introdúcese como un
acto de exaltación da festa, a edición
dun cuño conmemorativo, que se mantén
ata hoxe en día.

Nesa época de finais dos anos setenta,
organizase a primeira comida popular

aberta a todo o público. 
En 1998 o Concello decide que o

viño da Do Rías Baixas, sexa o único
que se promocione na Festa. A tradicional
Festa do Viño do Condado xunto co
peso do viño na economía familiar do
municipio, a calidade dos seus caldos e
a gran extensión de viñedos, fan de Sal-
vaterra de Miño a Capital do Viño do
Condado do Tea.

Durante toda a mañá do domingo, os
visitantes poden gozar degustando o de-
licioso viño desta subzona da D.O. Rías
Baixas, acompañado por produtos típicos
como polbo, sardiñas, empanada ou lam-
prea. Ademais pódese atopar tamén Con-
ferencias, Catas comentadas por expertos,
Exposición de viños, Artesanía, Pintura,
Escultura, Concentración de coches de
época, Gran desfile de gaitas e bailes ga-
legos e a Mostra filatélica, na que se pon

en circulación a cuña que conmemora a
festa nese ano.

Tamén se leva a cabo a celebración
dos Premios ós "Viños deliciosos do
Ano". Este aporte novidoso vense cele-
brando dende o ano 2000, é primeira
nun marco oficial, e vai dirixido ó coñe-
cemento comparativo dos viños elabo-
rados nas zonas do Condado (D.O. Rías
Baixas).

Fonte: Concello de Salvaterra.

Na programación deste ano, veciños
e visitantes da vila puideron escoitar mú-
sica da man da “Banda de Gaitas Ponte-
nova”, a charanga “Vai K Pinta” e os
grupos “Lys Pardo” e “A Supersonic” o
venres 23.

As charangas “OT” e “Mil9”, os con-
certos de “Budiño” e “Monoulipus Dop”
foron os encargados de amenizar a festa

o sábado 24. Para o domingo 25, ás
10.30 horas comezou o desfile dos grupos
folclóricos e bandas de gaitas, houbo ac-
tuación das charangas “Mil9” e “Docto
Anchoa” e os concertos dos grupos
“2con2” e “Gramos”.

Este ano tamén se fixeron actividades
ao longo de toda a semana como un
Curso de Cata e diferentes Catas de
viños desde o luns 19 ata o mércores 21.

A Cata Oficial á Procura dos Deli-
ciosos e a apertura dos postos de comida,
viño, foron o sábado 24.

A recepción das Cofradías e autori-
dades foi o domingo 25 pola mañá, de
seguido o Desfile ata o recinto Amura-
llado, alí nomeouse aos Novos Cofrades
Da Cofradía do Viño do Condado do
Tea e Espumosos e de seguido, foi a de-
claración dos Viños Deliciosos do ano.

Ademais tamén houbo Noites Gas-
tronómicas durante toda a fin de semana
onde se puido degustar polbo, marisco,
embutidos, tapas, churrasco, lamprea re-
chea e porco o espeto, todos uns manxares
da nosa gastronomía.

Como vedes unha semana repleta de
actividades de degustación dos mellores
caldos do Condado, música, comida e
festa que non deixaron sen asombro aos
milleiros de persoas que
pasaron por Salva-
terra durante toda
a semana para
gozar desta
festa decla-
rada de “In-
terese Turís-
tico” no ano
2016.
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-Hoxe, mes e medio despois do pleno
de constitución no que Xose Emilio
Barros foi investido alcalde de Mon-
dariz, cales son os teus sentimentos ao
respecto?

Os meus sentimentos son encontrados,
por unha banda está o enorme orgullo
que me produce que o resultado das
eleccións avalara a nosa xestión, pois
gañamos en 9 das doce mesas, gañamos
no casco e gañamos nas parroquias,
por outra banda sinto incredulidade
porque sucedera o que sucedeu. Xa ao
día seguinte das eleccións o ruxe ruxe
era notorio polas rúas do pobo, sinto
tamén certa frustración por non poder
ter rematado o traballo e estupefacción

porque nun concello con 8 concelleiros
de esquerdas de 11 totais, o alcalde
actual tivera que apoiarse na dereita
para poder ser investido. Por último
invádeme unha enorme tranquilidade
de espírito, pois tanto eu como todo o
meu equipo saímos coa cabeza moi
alta.
-E no momento do pleno, que se che
pasou pola cabeza cando as dúas con-

celleiras do PP levantan a man para
votar á candidatura de Xose Emilio
Barros, e constataches que non ías re-
validar a alcaldía?

En certo modo alivio, nese instante
quitáronse a máscara e puxeron as
cartas sobre a mesa. Nós, despois das
eleccións intentamos negociar co BNG
e a receptividade deles foi nula, todo o
que nos trasladaron foron reproches. A
nós danos traslado da decisión da súa
asemblea do xoves antes do pleno, e
ese mesmo día ás nove menos cuarto,
antes da asemblea emiten un comuni-
cado de prensa dando o seu resultado.
Son adiviños?
-Cando entrevistamos ao novo alcalde,
díxonos que eles non falaran previa-
mente nada co PP, pero que se cheiraba
no ambiente das rúas de Mondariz,
que o PP podía votar o que finalmente
votou, ti nos días anteriores tiñas esa
mesma percepción? Ou algún indicio
de que tal cousa puidese acontecer?

Si, como che dixen antes, ese rumor
comezou a espallarse polo pobo xa o
día despois das eleccións. Para min,
non todo vale en política, está claro
que non todos poden dicir o mesmo
-Di o alcalde, que o que manifestan
desde o PP local, é que o seu voto non

era un voto en prol dun alcalde do
BNG senón un voto de castigo á túa
xestión. Que tes que dicir ao respec-
to?

Iso non é máis ca un intento de xustificar
o que non ten xustificación. Eu inter-
prétoo en chave vendeta, pero por todas
as partes. O BNG quixo cobrarnos a
factura de ternos marchado do Bloque
no seu momento, o PP de terlles gañado
as eleccións no ano 2015 e o PSOE de
non ter rematado con eles o mandato
anterior. É incrible que as filias ou as
fobias persoais poidan determinar o
goberno do noso pobo.
-Por favor responde con claridade,
Calis, SI ou NON; a túa opinión é que
existiu unha negociación previa BNG
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XOAN CARLOS MONTES BUGARÍN “CALIS”, EX ALCALDE DE MONDARIZ

“NON HAI POSIBILIDADE DE PECHAR AS FERIDAS ENTRE
ALTERNATIVA POR MONDARIZ E O BNG.A SOLUCIÓN TERÁ
QUE VIR DA MAN DE PERSOAS QUE HOXE NON ESTÁN AQUÍ”
O exalcalde “Calis” lidera Alternativa
por mondariz, este grupo local gañou
as eleccións municipais de maio, e
todo apuntaba a que revalidaría a
alcaldía. Porén no pleno de
investidura o candidato do BNG, Xose
emilio Barros, recibía os dous votos
das concelleiras do PP, máis o do
concelleiro do Psoe, e unidos aos tres
do propio bloque sumaban a
necesaria maioría absoluta para
facelo a el alcalde.

Julie Belott 605 323 027

ju l iebelo t t@ear th l ink .net
Av. Enr ique Peinador Ve la,  1 Mondar iz Balnear io
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-PP que propiciou o sentido da votación
das dúas concelleiras do PP?. 

Si. 
-Cóntanos a túa versión de como foi o
proceso de negociación co BNG e os
motivos polos que non chegastes a un
acordo?

Tivemos dúas xuntanzas co BNG, nas
que lle ofrecemos a tenencia de alcaldía
remunerada, porque cando alguén se
dedica en exclusiva á función pública
debe cobrar, desde logo que si. Non
houbo máis porque eles non quixeron,
como dixen antes a súa receptividade
foi nula, entendo que motivada porque
eles tiñan claro o que ía acontecer.
-O alcalde di que non aceptaron a
vosa oferta de goberno conxunto por
un motivo de desconfianza, e puña
como exemplo a vosa ruptura co PSOE
no anterior mandato, por que se pro-
duciu aquela ruptura?

Nós rompemos co PSOE por unha

máis que evidente falta de química
persoal, pero é curioso que pasando o
que pasou o BNG fale de desconfian-
za.
-A semana pasada enviabades unha
nota de prensa cun ton realmente
duro, sobre a suposta falta de trans-
parencia do novo goberno municipal.
Non é moi pronto para falar de falta
de transparencia?, non lle ides dar ao
novo goberno nin os 100 días de cor-
tesía?

Si que llos imos dar, pero o tema da
transparencia é especialmente grave
porque foi o seu mantra ao longo de
todo o mandato anterior. Acusábanos a
nós de non exercela continuamente, e
agora pedimos o acordo de goberno co
PSOE e non nolo dan. A nosa política
vai ser moi clara, calquera cousa que
consideremos boa para Mondariz, ímola
apoiar. O contrario que fixeron eles.
Por exemplo?

Pois o seu voto contrario ao plan de
mobilidade. Un plan construído con-
forme aos criterios do BNG da DEP, e
o BNG de Mondariz vota en contra¡¡¡.
Como se explica iso se non é por puro
interese en facer a puñeta.
-A situación aritmética do goberno é
realmente débil, teñen 4( 3 do bloque
e 1 do psoe) de 11 concelleiros, que
tipo de mandato prevés?

Débil e inestable.
-O goberno actual láiase de que non
fixestes traspaso de poderes e tiveron
que coñecer a situación do concello
polos funcionarios, que tes que dicir?

Cando eu fun investido alcalde, chamei
a Julio Alén, quedei con el e púxome
ao día de todo. O lóxico sería que o al-
calde actual fixera o mesmo comigo.
Esa chamada nunca se produciu.
-A dimisión en bloque da comisión de
festas de agosto foi unha decisión po-
lítica de Alternativa Por Mondariz?

Non de ningunha maneira. É unha
comisión independente que decidiu
irse nese momento pero como hai
xente próxima a min, en concreto o
meu irmán pois saíron con iso. El
había tempo que quería deixalo. Nestes
anos a nosa familia pasou por cir-
cunstancias desgraciadas e o meu
irmán quería deixalo. Dígoo rotunda-
mente, non foi unha decisión política
de Alternativa por Mondariz, que quede
ben claro..
-Hai uns días comía eu nun local de
Mondariz, do que non che vou dicir o

nome, e o seu propietario dicíame que
tanto Xose Emilio coma ti, pareciá-
deslles dúas grandes persoas, e que
esta situación de hostilidade entre
dous grupos políticos BNG-APM, ideo-
loxicamente tan próximos, parecíalle
delirante. A medio prazo Calis, non
hai posibilidade de irdes pechando fe-
ridas e camiñar cara a algún tipo de
reconciliación? 

Non, non hai posibilidade. A solución
terá que vir a longo prazo da man de
persoas que hoxe non están aquí.
-E o futuro de Alternativa de Monda-
riz?.

Un futuro esperanzador, cheo de traballo
e amor polo noso pobo con moita xente
nova que achega frescura, honestidade
e compromiso.
-Vós apostastes polo proxecto de En
Marea de Luis Villares, todo indica
que ese proxecto camiña cara a irre-
levancia, se así fose cabería a posibili-
dade dun cambio da estratexia global
de Alternativa por Mondariz? 

Non, esa aposta non se produciu. Foi
unha decisión persoal miña, Alternativa
por Mondariz, é un grupo local, e vai
seguir séndoo.
-Rematamos agradecéndoche a túa
amabilidade e cunha última cuestión;
o futuro de Calis?

Eu sigo a ser a mesma persoa no
goberno ca na oposición. Son traballador
dunha empresa de automoción, e xa
estiven oito anos na oposición e no
meu traballo, e así seguirei.
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AS NEVES.

Tal e coma anunciara, o Goberno
local de As Neves comeza a destinar
o superávit de 2018 do Concello á re-
alización de obras en todas as parro-
quias, empezando pola mellora dos
accesos e do alumeado.
Traballos en estradas e camiños

municipais
En base a ese anuncio, e no segundo

Pleno do Concello deste mandato, o
pasado martes, día 13, este aprobou, a
proposta do Goberno local, cos votos
a favor dos concelleiros do BNG e do
PSdG-PSOE, unha modificación de
crédito que permitirá destinar 179.000€
do devandito superávit a obras en di-
ferentes camiños e estradas da vila.

Máis polo miúdo, destinaranse
29.913,98€ a pista de Barrela, a que
une a pista deportiva coa Estación de
FFCC, o Camiño de "Lucas" na Por-
queira e unha pista no Casal; á mellora
da pavimentación en camiños de Vi-
lanova e Couto, ten un orzamento de
33.811,42€; os traballos na pista dende
Casal da Vila ao Marquiño pasando
pola Estrema, contará con 77.983,01€,
e o acceso a Empiade, 37.084,44€.
Alumeado e mellora enerxética
Cumprindo con outro dos seus com-

promisos, o Goberno logrou que o

Pleno votase a favor dun investimento
de 62.998,75€ na mellora do alumeado
na vila.

Este orzamento sumado as subven-
cións conseguidas do IDAE destinarase
á proxectos de eficiencia enerxética
nas parroquias de Tortoreos, As Neves,
Vide, Setados e Taboexa. E nos vin-
deiros meses continuarase con demáis
proxectos.
Ordenanza de Prevención de In-

cendios
Na mesma sesión da Corporación,

o Goberno sacou adiante a aprobación
inicial do Ordenanza Municipal Re-
guladora da Prevención de Incendios
Forestais, que quedara pendente ao
remate do anterior mandato.

O texto da ordenanza está publicado
no portal web do Concello para dar
audiencia aos cidadáns afectados e so-
licitar cantas achegas adicionais poidan
facerse por outras persoas ou entida-
des.

A nova ordenanza, así mesmo queda
sometida a información pública e au-
diencia dos interesados, con publicación
no Boletín Oficial da Provincia e ta-
boleiro de anuncios do Concello, para
que no prazo de 30 días poidan pre-
sentar reclamacións ou suxestións, que
serán resoltas pola Corporación.

As neves comezará obras de mellora
dos accesos e alumeado en todas as
parroquias
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MINHOTOLDOS Lugar da Barca, Lodeira
Monçao +351 251 651 661

PONTEAREAS.

O concello de Ponteareas informa
que está aberto o prazo para que todas
as empresas interesadas poidan presentar
as súas propostas para a humanización e
mellora da seguridade peoníl do tramo
da rúa Doctor Fernández de la Vega,
entre o auditorio municipal Reveriano
Soutullo e a praza de abastos.

O valor estimado do contrato ascende
a 208.432,59€ máis IVE cun prazo de
execución de dous meses. 

As empresas interesadas deberán pre-
sentar as súas propostas antes do 29 de
agosto por rexistro de entrada ata ás
13:00 horas e poderán consultar o expe-
diente na páxina web do concello na
pestaña “perfil do contratante” ou direc-
tamente accedendo a través da seguinte
ligazón https://ponteareas.sedelectronica.
gal/?x=r620C9-b6VWs-IzMZm1S9Q 

A reforma proxectada prevé a creación
dunha plataforma única entre os dous
edificios, como se dunha praza se tratara,

mantendo a circulación de vehículos nos
dous sentidos. Estes deberán subir á pla-
taforma e circular a tan só 20 km/h, ga-
rantindo así a seguridade dos peóns. O
obxectivo da actuación é converter esa
zona comercial con grande movemento
de persoas nun amplo espazo peonil
atractivo, agradábel e seguro, con mobi-
liario urbano como bancos, nova ilumi-
nación e arborado de certo porte. 

Este proxecto súmase aos xa postos
en marcha de mellora da rúa Redondela
e humanización de San Roque nos dous
tramos, Feira Vella ou Alto da Gloria. 

Esta obra estará financiada polos fon-
dos europeos de desenvolvemento re-
xional da Unión Europea dentro da es-
tratexia “Ponteareas, Hábitat Saudable”. 

Aberto o prazo de licitación das obras
en Fernández de La Vega

PONTEAREAS.

A concelleira de Deportes, Nahir Co-
velo, felicita ao Club Natación Ponteareas
polo éxito de participación acadado na
IV travesía a nado chegando a preto de
douscentos nadadores e nadadoras que
ofreceron espectáculo deportivo nas
augas do Tea na contorna da praia da
Freixa.

Na proba raíña gañou o nadador do
Club Natación Liceo Gaspar Andrade
que foi membro do equipo nacional de
Augas Abertas.

Aroa Silva foi a gañadora da proba
feminina do club de natación Santa
Olaya, Xixón, que participou no europeo
de augas aberta na República Checa.

Os primeiros nadadores e nadadoras
locais foron Pablo Cabana cun cuarto
puesto e Andrea Domínguez cun segundo
posto na proba feminina.

A proba de remudas, que é única no
circuito galego de augas abertas, foi un

éxito. O club xa traballa na vindeira edi-
ción que seguramente será o 23 de agosto
de 2020 e na que se barallarán como no-
vidades unha categoría máster na mo-
dalidade remudas e a introducción dunha
proba inclusiva da que o Club xa dará
noticias a principios do ano que ven. 

A IV Travesía a Nado congregou a
preto de 200 nadadores e nadadoras
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Arbo é a capital mundial da Lamprea,
é por isto que a lamprea é un manxar

que destaca con nome propio entre todos
os demais, profundamente vinculada aos
arbenses desde hai séculos, riqueza in-
memorial retratada con merecido reco-
ñecemento no seu escudo e a súa ban-
deira.

Aseguran os historiadores que xa en
tempos da Roma Imperial, facíanse levar
lampreas vivas desde a zona de Arbo a
Italia, para posteriormente, conservalas
ata o momento de ser preparadas e
servidas á mesa. Pero a fama da que
goza Arbo a nivel internacional, en materia
de lamprea, non só lla dá a calidade do
produto, senón a forma artesanal de
pescala utilizando a rede e as denominadas
pesqueiras.

Non existe constancia doutro pobo
no mundo que teña unha tradición tan
antiga e arraigada ao redor deste peixe
prehistórico e misterioso. Delicia gas-
tronómica para moitos padais.

Desde hai uns vinte anos, alá polo
ano 1966, celébrase a Festa da Lamprea
Seca durante a primeira quincena de
agosto, en Arbo souberon sacarlle partido
tamén con esta modalidade de cociña co
remate de dar a coñecer outras formas
diferentes de gozar deste manxar ao
longo de todo o ano.

Un exquisito afumado que admite o
recheo de ovo e xamón e que tamén
pode tomarse con fideos e tirabeques.

Son moitas as formas de preparar a lam-
prea e cada restaurante, garda con esmero
os seus pequenos secretos. O certo é
que, unha vez que se proba, compréndese
a razón pola que moitas persoas percorren
ano tras ano, moitos quilómetros para
degustar este manxar, que a día de hoxe
constitúe obxecto de culto para expertos
culinarios.

Este ano a festa celebrouse os pasados
10 e 11 de Agosto na parroquia arbense
de A Carballeira de Turbela, asegurou o
alcalde de Arbo, Horacio Gil que “a Car-
balleira de Turbela é unha unha localiza-
ción estupenda para esta festa, con mesas
e bancos para comer, garantindo así unha
sombra natural que permite gozar da
música, a lamprea, o viño e a cultura e o
agarimo da xente de Arbo”. Colaboraron
diversos establecementos hostaleiros da
zona e alén da degustación de lamprea,
tamén tivo lugar durante as dúas xornadas
diversas actividades para maiores e pe-
quechos.

Nestas dúas xornadas festivas púidose
degustar, no posto habilitado polo Res-
taurante Os Pirús, lamprea seca por
racións nos seus diferentes estilos: asada,
rebozada, rechea, fita ou en empana-
da… acompañada dos mellores viños
con denominación de orixe Rías Baixas.

As sete adegas de viño de Arbo par-
ticipantes este ano foron Pazo Pondal,
Marqués de Vizhoja, Eidosela, As Laxas,
Adegas Galegas, Carballal de Sande e

Adegas Terrae, que ofreceron os seus
mellores caldos. Espumosos, Albariños
e Condados foron o complemento ideal
para gozar da lamprea e o bo ambiente.
Tanto as racións de lamprea como o ex-
quisito viño vendéronse a prezos populares

e alcanzables.
Durante toda a fin de semana cele-

bráronse tamén actividades musicais con
actuacións de charangas, o “IV Festival
Cantos de Taberna” ou concertos como
o da “Banda de Nash”.

Pero tamén houbo sitio para o deporte
cunha “ Andaina Popular” e unha “Festa
da Bicicleta” con agasallos para os parti-
cipantes.

E para os máis pequechos, estes pui-
deron participar no comezo da campaña
“Separar con Xeito”, con talleres e charlas
ó sábado pola mañá, e xa pola tarde pui-
deron gozar de inchables gratis para trou-
lear ata entrada a noitiña.

Como vedes non faltou detalle nesta
afamada festa gastronómica e esperamos
xa con entusiasmo a próxima edición
XXV para poder degustar de novo este
exquisito manxar das augas deste fermoso
concello de interior da nosa provincia.

A FESTA DA LAMPREA SECA DE ARBO 2019
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"RESERVA OS TEUS LIBROS DE TEXTO"

NIGRÁN.

O alcalde de Nigrán, Juan
González, mantivo un encontro
con Anxo Queiruga, presidente
de COGAMI (Coordinadora Ga-
lega de Persoas con Discapaci-
dade) no que se comprometeu a
consignar no orzamento de 2020
a contratación dun plan director
de accesibilidade universal que
marque as directrices xerais que
debe seguir a localidade neste
eido e que sirva de referencia ao
programa municipal ‘Un Nigrán
para todos’. 

Cun custe aproximado de
12.000 € , servirá de folla de ruta

ou manual para que as futuras
actuacións que se realicen dende
o Concello faciliten de verdade a
vida de tódolos veciños, con ou
sen discapacidade. “É un plan
que está pensado para todo o
mundo, non é algo específico das
persoas con discapacidade, é para
a sociedade no seu conxunto por-
que do que se trata é de facilitar
a súa autonomía e mellorar a ca-
lidade de vida no municipio”, ex-
plica o alcalde, Juan González.

Este plan de mellora da cali-
dade de vida dos veciños con-
templa dende revitalizar a contorna
urbana, a facilitar o tránsito de

peóns, favorecer o deseño urbano
para as persoas, crear espazos li-
bres, suprimir as barreiras arqui-
tectónicas e sensoriais...  Tras re-
alizar unha análise da situación
actual, o documento final especi-
ficará as intervencións e os lugares
que teñen maior prioridade ou
urxencia para ser transformados
e o orzamento necesario para aco-
menter as obras.

Paralelamente, o Concello ce-
deu a COGAMI o uso do Salón
de Plenos unha vez á semana
para relizar o seu servizo de in-
termediación laboral tras expor
eles esta necesidade do municipio.

Confirman a creación dun plan director de
accesibilidade universal para Nigrán

NIGRÁN.

Operarios municipáis do Concello de Nigrán están
a pintar e reacondicionar aulas de tódolos centros edu-
cativos públicos do municipio co obxectivo de que os
traballos estén finalizados a inicios de setembro e non
interfiran co novo curso escolar.  Trátase en tódolos
casos de pequenas obras de mellora e mantemento de-
mandadas dende as respectivas direccións, fundamen-
talmente de pintado, e tamén arranxos de peches peri-
metrais ou redistribución de espazos (como a pista de-
portiva do CEIP de Mallón). No caso de A Galiña Azul
será a inicios de curso cando se renoven tódalas portas
de saída de emerxencia e se instalen diferentes elementos
para evitar tropezos dos nenos.

O Concello de Nigrán pospuxo a agosto estas
tarefas para non prexudicar á comunidade educativa,
mentras que ao longo do curso investíu 92.000 € en re-
acondicionar as instalacións eléctricas de tódolos colexios
(os traballos realizáronse ao longo do mes de marzo
fora do horario lectivo) ou 25.000 € en dotar de desfi-
briladores e da formación precisa para o seu uso aos
profesores; 6.000 € en redactar o proxecto do comedor
no CEIP Humberto Juanes... Máis de 126.000 € aos
que se suma conectar o CEIP da Cruz de Camos e CEE
Juan María ao abastecemento de auga municipal do
que ata agora carecían.

Por outra banda, a edil de Educación Marina
Vidal comprométese a convocar e inicios de curso o
Consello Escolar Municipal, órgano de participación
no que están representados tódolos centros do municipio
e todolos sectores vinculados á educación e que non é
celebrado dende hai máis de oito anos.  "Ofrecer unhas
perspectivas de interese xeral que deben axudar a
decantar e clarificar os problemas que se deriven do
funcionamento do sistema educativo no noso municipio,
por iso queremos reactivalo", incide Vidal.

19 persoas en desemprego formaranse a través
do curso de “Auxiliar de Comercio”
NIGRÁN.

O vindeiro mes de setembro
terá lugar o proceso de selección e
dará comezo a acción formativa
“Auxiliar de Comercio” organizada
pola Fundación Érguete-Integración
en colaboración co Concello de Ni-
grán. A actividade está promovida
pola Deputación de Pontevedra e
levarase a cabo no centro de negocios

de Porto do Molle. Esta formación
busca proporcionar a persoas en
busca de emprego os coñecementos
e as habilidades necesarias para re-
alizar o traballo no sector do co-
mercio e impulsar a súa inserción
laboral. Entre as competencias xerais
que adquirirán as persoas asistentes
están a prestación de atención e in-
formación protocolarizada e estru-

turada ao cliente; así como realizar
actividades auxiliares de reposición
e acondicionamento no punto de
venda. O curso vai dirixido a persoas
desempregadas que se atopan en
busca activa de emprego, polo que
deben estar dadas de alta como de-
mandantes de emprego e ter interese
en formarse para traballar en ten-
das.

Nigrán emprende obras
de acondicionamento en
tódolos colexios públicos



Agosto 2019 [35]

val miñor

Nigrán habilita o primeiro espazo de
recreo para cans na Ramallosa

Xeiras Alén Miñor 2019. Xeira
XXIV - Lugo (9/10 novembro)

RÚA ROMANA BAIXA Nº 3

NIGRÁN.

O Concello de Nigrán ven de habilitar
o primeiro espazo específico de espare-
xemento para cans do municipio aten-
dendo así a solicitude realizada por un
grupo de veciños da Ramallosa. Este
atópase no parque Carlos Casares (enriba
da piscina mancomunada) e ocupa 350
metros cadrados en forma de 'L' que
están deseñados para que os animais
poidan estar soltos sen necesidade de
correa. A superficie, de céspede natural,
foi delimitada cun peche perimetral de
malla metálica ríxida para garantir que
os cans non escapen. Ademais, dotouse
a zona de sanecáns para depositar os ex-
crementos e de máis bancos, próxima-
mente o parque será mellorado con ele-
mentos de distraccións específicos para
este animais. Un panel informativo re-

corda as normas de uso, que inclúen a
recollida obrigatoria de excrementos ou
que estexa sempre vixiado polo seu
dono. O parque foi realizado por operarios
municipais e requiriu de moi pouca in-
tervención, xa que o Concello optou por
reconvertir esta zona de xardín infrauti-
lizada neste novo uso.

"Trátase dunha zona moi urbana onde
había demanda por parte dos veciños
dun espazo específico para cans", explica
o alcalde.

IEM. GONDOMAR.

Xeira XXIV - Lugo (9/10 novembro)
Itinerario aproximado sábado 9/11
Santa Eulalia de Bóveda
Mitreo
Paseo polas murallas
Catedral (claustro, Museo Diocesano e
torre ) 
Casco histórico, Lugo vello
Itinerario aproximado domingo 10/11
Centro Arqueolóxico de San Roque
Casa dos Mosaicos ou Domus Oceani
Museo Provincial
Termas Romanas
Ponte Vella do Miño

Características da xeira
GUÍA: FELIPE ARIAS ( arqueólogo,
historiador, ex-director do Castro de Vi-

ladonga) 
SAÍDA DO AUTOCAR: Sábado ás 8:00
H de Gondomar, desde a explanada do
Pavillón de deportes.
CHEGADA: Domingo, aproximada-
mente ás 21.30 ó mesmo lugar de parti-
da.
Para anotarse á Xeira haberá que chamar
ao IEM ao teléfono 986 360575/627
276816, de luns a venres de 18.00 H a
21.00 H, ou escribir un correo electrónico
a oficina@iem.gal.
Prazas mínimas :35
Aberto o prazo de inscrición, até un
total de 56 prazas. Non se reserva praza
até que estea aboada a xeira. As baixas
que se realicen con menos de 48 horas
antes do comezo da xeira non se aboará
o importe da mesma.
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A GUARDA.

O sábado día 17 de agosto
realizouse a derradeira visita
guiada ás escavacións das
Salinas do Seixal do calen-
dario 2019, que baixo a coor-
dinación de Anabam, reali-
záronse de xeito gratuíto ao
longo deste ano. Un grupo
de máis de 20 persoas parti-
cipou o pasado sábado nesta
actividade guiada por Agustín
Ferreira, de Anabam, saíndo
dende o Porto da Guarda,
cun percorrido aproximado
de 2 horas empregando a sen-
da litoral.

Dende o Concello da Guarda
se quere agradecer a dedicación
e entusiasmo mostrado polo nu-
meroso equipo de arqueólogos
e alumnos en prácticas de di-
versas universidades de Coim-
bra, Vigo e Santiago que fixeron
posible que, nun curto espazo
de tempo, A Guarda poda co-
ñecer un pouco mellor o seu
pasado romano.

«A Guarda, Mar de Sal» é
un proxecto de recuperación e
posta en valor das salinas da
zona do Seixal e Camposancos,
na fachada atlántica sur do termo
municipal da Guarda e, que se

levou a cabo en dúas anualidades
ao amparo das estratexias de
desenvolvemento local partici-
pativo EDLP GALP7-066 apro-
badas polos Grupos de Acción
Local do Sector Pesqueiro para
o desenvolvemento sostible das
zonas de pesca no marco do
Fondo Europeo Marítimo e da
Pesca 2014-2020, baixo a coor-
dinación científica de D. Brais
Currás.

O obxectivo do proxecto é
o desenvolvemento económico
local a partir da posta en valor
das paisaxes do sal da Guarda
como ben patrimonial.

Gran afluecia as visitas guiadas ás
Salinas romanas da Guarda

A GUARDA.

O Concello da Guarda, a tra-
vés da Concellería de Turismo,
ven de iniciar un programa de
visitas guiadas polo casco urbano
que se realizan todos os mércores
e xoves ata o 15 de setembro.

As visitas son de carácter
gratuíto e non é preciso inscrición
previa, tan só achegarse ás 12:00h
ao punto de encontro, que é a
Oficina de Turismo da Praza do
Reló. Dende a Praza do Reló o
grupo sae para coñecer o patri-
monio da Guarda en dúas visitas
distintas, os mércores ten lugar
a Visita singular no casco histó-
rico: “Prazas antigas e novas” e
os xoves a Visita singular da
época moderna: “Castelo de San-
ta Cruz”.

Unha oportunidade excep-
cional, tanto para visitantes coma
para veciños, de coñecer o noso
pasado a través de explicacións
«in situ», grazas ao persoal do
departamento de turismo muni-
cipal, visitando diferentes espazos
do casco urbano da Guarda coma
a Igrexa Parroquial, o Castelo
de Santa Cruz, o muro, prazas e
monumentos.

A duración estimada destas
visitas é de aproximadamente
60 minutos.

A Rede de Museos da Guar-
da, formada polo Museo Ar-
queolóxico de Santa Trega-MA-

SAT, o Museo do Mar e o Centro
de Interpretación do Castelo de
Santa Cruz informa dos novos
horarios para esta tempada esti-
val.

• MASAT: De martes a do-
mingo de 9:00h a 21:00h e de
10:00h a 20:00h no mes de se-
tembro.

• Museo do Mar: Os fins de
semana e festivos de 11:00h a
14:00h e de 18:00h a 21:00h.

• Castelo de Santa Cruz:
Espazo público aberto de 10:00h
a 21:00h.

• Centro de Interpretación
das Fortalezas do Miño: Os fins
de semana e festivos de 11:00h
a 14:00h e de 18:00h a 21:00h.

• Oficina de Turismo na
Praza do Reló: Aberto de 10:00h
a 14:00h e de 16:30h a 19:30h
de luns a domingo.

O AECT Rio Miño visita Águeda para coñecer
o seu sistema de aluguer de bicicletas
A GUARDA.

O secretariado técnico do
AECT Rio Minho desprazouse
ata o municipio portugués de
Águeda para coñecer sobre o
terreo o proxecto de mobilidade
sostible desenvolto pola cámara
lusa, unha das pioneiras na ins-
talación de bicicletas de aluguer
eléctricas. Con esta visita, e a
anterior realizada a Puebla de
Sanabria (Zamora) o pasado mes
de maio, o equipo do AECT
Rio Miño está a estudar a xestión
e o impacto deste tipo de inicia-

tivas, con vistas á súa imple-
mentación no territorio do Río
Miño Transfronteirizo, a través
do proxecto Smart Minho. 

Precisamente, unha das ac-
cións recollidas dentro do pro-
xecto de cooperación institu-
cional, Smart Minho (cofinan-
ciado ao 75% polo Fondo Eu-
ropeo de Desenvolvemento Re-
xional), do que son socios a
Deputación de Pontevedra, o
CIM Alto Minho, o AECT Rio
Minho e a Fundación CEER, é
a posta en marcha de experien-

cias de mobilidade suave entre
ambas beiras do río, de cara a
incrementar a mobilidade local
transfronteiriza, especialmente
a alternativa.

Por outra banda, tamén a tra-
vés de Smart Minho, estase a
traballar nun Plan de Mobilidade
Sustentable para o Río Miño
Transfronteirizo que favoreza os
desprazamentos de persoas e ve-
hículos na fronteira galego por-
tuguesa, prestando especial aten-
ción aos fluxos entre os polos
urbanos das eurocidades.

O patrimonio do casco urbano
da Guarda dáse a coñecer
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O BAR PUERTAS DE OIA
MÁIS DE MEDIO SÉCULO DANDO
ACUBILLO AOS CICLISTAS
A carón do concello de Oia está o bar Puertas, un lugar cun encanto especial que leva máis anos dos que eu teño sendo
parada obrigada para varias xeracións de amantes da bicicleta, que cada día deciden percorrer os infinitos camiños do
Baixo miño. Nós fixemos unha parada, confeso que fomos en coche xa non temos o corpo como para coller a bicicleta, e
falamos coa súa propietaria mARÍA JOsÉ unha encantadora moza de mos, antiga amiga da Peneira xa desde as lonxanas
terras da Louriña.

Canto tempo levas co bar María
José?

Comecei en outubro do 2.017,pron-
to fará dous anos.
E cal é a túa valoración destes
case dous anos?

Estou realmente satisfeita, eu nin
son de Oia nin procedo do sector
da hostelería, pero integreime ple-
namente tanto no pobo como no
sector, e só podo dicir que estou
moi contenta de ter iniciado esta
aventura.
De que sector profesional procedes
ti?

Eu veño do mundo do moble.
Que é o mellor que ten este nego-
cio?

A xente, afortunadamente teño
unha gran cantidade de clientes
marabillosos, e nalgún caso podo
dicir que máis ca clientes xa son
case amigos.
O Bar Puertas ten, xa desde hai
moito tempo, unha peculiaridade
significativa verdade María José?

Si, o noso local é coñecido por ser
lugar de parada dos ciclistas, así o
foi desde hai moitos anos, e así o
segue sendo na actualidade.
E iso desde hai cando tempo é?

O noso bar ten máis de medio sé-
culo de historia, e que eu saiba foi
desde sempre, supoño que cando
naceu era dos poucos que había,
por aquí sempre pasaron moitos
ciclistas e a base ao seu bo facer
logrou que se conservara a tradi-
ción.
Que horario tedes?

De 8 a 10 da noite, descansamos
os mércores pola tarde.
Supoño que estando tan cerca do
concello Cristina, a alcaldesa virá
por aquí de cando en vez?

Si, claro que si, e agora que o
concello de Oia creou a concellería
da felicidade, pois nós humilde-
mente aspiramos a que o noso
local poida contribuír a que todos
os nosos clientes e amigos, que
nos honran coa súa compañía, se-
xan un pouco máis felices.



[38] Agosto 2019 

entrevista de Tino Lago

"TEMOS EMPANADAS PARA LEVAR"

Onde naciches ti Esteban?
Eu son de Oia, o meu pai e de Vilariño
e a miña nai é, coma min, nativa de
Oia.
Cando se iniciou a túa relación co
sector da hostalaría?

Cando estaba a estudar, comecei a tra-
ballar no verán de 1997, pois, como
calquera mozo coa ilusión de ter algo
de cartos no peto.
Desde ese ano a túa relación co sector
foi continua?

Non, fixen unha paréntese grande e es-
tiven traballando en Citroen.

E a relación con Casa Henriqueta?
Foi no ano 1999 cando un primo meu,
Jose Antonio Olmedo, púxoa a funcionar
como negocio e eu vin botarlle unha
man.
A edificación ten unha historia moi
longa e extensa verdade?

E tanto que si, esta casa é do Século
XVII, era dunha familia alcumada “AS
HENRIQUETAS” de aí o nome do lo-
cal.
Malia ter máis de 300 anos de historia
foi o teu primo quen por vez primeira
convirte á antiga casa das Henriqueta

nun restaurante?
Exactamente así foi. Despois de 14
anos en automoción decidín cambiar a
miña vida, sigo no mundo do motor
porque teño un taller na Guarda, talleres
Dorado, pero o esencial da miña vida
profesional é CASA HENRIQUETA.O
meu primo vendeu a propiedade, o res-
taurante chegou a estar dous anos pe-
chado, e eu en xullo do 2013 asumo a
xestión do negocio.
Tiveches claro que debería seguir
sendo “Casa Henriqueta”?

Pois a verdade tivemos certas dúbidas,
estivo a piques de ser Casa Dantes,
pero finalmente decidín apostar por

manter o nome xa que tiña unha vin-
culación intensísima coa historia do
noso pobo e en certo modo coa historia
da nosa familia tamén.
A estrutura actual de Casa Henriqueta
é a orixinal verdade?

Efectivamente.
Xa levas os mesmos anos con Casa
Henriqueta que eu na Peneira, ambos
comezamos no 2.013.Que valoración
te merecen estes seis anos ao fronte de
casa Henriqueta?

Fundamentalmente invádeme un in-
menso sentimento de orgullo, tivemos
que investir unha gran cantidade de es-
forzo, de tempo e de cartos en converter

CASA HENRIQUETA OIA 
UN LUGAR ESPECIAL, PARA PERDERSE E
ENCONTRAR O MELLOR DA VIDA
No porto de Oia está Casa Henriqueta. este negocio é un restaurante atendido
con amor e dilixencia polo seu propietario esteban dantes e un magnífico
equipo de profesionais, que te fan sentir como se a súa casa fose tamén a nosa.
Casa Henriqueta é unha edificación do século XVII esteticamente preciosa,
situada a carón do incomparable marco do porto de Oia, e alí a podemos atopar
unha carta variada, de calidade sobresaínte a prezos moi razoables. Foi un
pracer para min a charla que mantiven co noso amigo esteban, un amigo con
maiúsculas da Peneira. Antes de ofrecerlles o que deu de si quixera dicir que en
Casa Henriqueta pasei unha vez, un dos momentos de maior intensidade
emotiva de toda a miña vida, por iso casa Henriqueta é tamén especial para min.
Non sei se algunha das dúas persoas que compartiron a mesa de casa
Henriqueta, aquela luminosa mañá, comigo, terá a oportunidade de ler isto
algunha vez. se así fose, quixera que saiban que a felicidade que me fixeron
sentir naquela comida, agardo que lles acompañe no camiño das súas vidas
todos e cada un dos días.



O ROSAL

O día 23 de xullo reuniuse o xurado
composto por SARA RODRÍGUEZ GON-
ZÁLEZ, LUIS DORADO SENRA e AL-
BERTE ALONSO PEREIRA, todos rosa-
leiros e vencellados ao mundo da fotografía,
no que se decidiu o traballo gañador e os 3
accésit para as tres mellores fotografías se-
guintes ao premio.As fotografías, inéditas
todas elas, foron entregadas baixo seudónimo
nun sobre pechado para salvagardar a iden-
tidade da persoa que presentaba a obra,
deste xeito a obxectividade e calidade da
fotografía estaba garantizada.

O 1º premio consiste nun vale de 100
euros para gastar no comercio local do
Rosal, e 3 lotes de produtos de mirabel
para as 3 mellores fotografías seguintes ao
primeiro premio.

Coas fotografías presentadas a concurso
realizarase unha exposición na III Feira do
Mirabel, que estará aberta ao público o
propio día da feira no Mercado de San Mi-
guel.

1º premio para a obra “F DE FOTOS”
de Marta Lomba Rodríguez

Accésit para a obra “DE FLORES” de
Sara Carrera Coimbra

Accésit para a obra “NATURALEZA
VIVA” de Mercedes Vaquero Enes

Accésit para a obra “MIRA BELO
CEO” de Carlos Castro Lomba
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RESTAURANTE PORTO DOS BARCOS 

O SERRALLO Nº 5 OIA
986 361 816

a casa Henriqueta no fermoso local
que é agora. Non me chegaría un
xornal enteiro para dar cabida á enor-
me gratitude que lle teño que expresar
a todas as persoas que achegaron o
seu tempo e o seu esforzo para axu-
darnos co noso proxecto. En resumo,
a valoración que fago destes 6 anos
sintetízase en orgullo, gratitude e ale-
gría por ver como o traballo dá os
seus froitos.
O mantemento dunha casa como
esta debe ser terriblemente caro?

Bufff, nin te imaxinas.
E compensa?

Emociomalmente sen dúbida, eco-
nomicamente non sempre. Outro as-
pecto que incide na valoración positiva
da que antes che falaba é que o res-
taurante axudoume a crear unha em-
presa VALDANTES, coa que distri-
búo o meu viño. Un proxecto precioso
que comecei xa no ano 2016.
Como se chama o viño?

Mosén Anselmo
Por onde o distribúes?

Xa estamos en moitos sitios de España;
Madrid, Málaga, Canarias. Afortu-
nadamente o viño ten unha acollida
fantástica porque en realidade é un
viño moi bo.
Cal é a filosofía fundamental de
Casa Henriqueta?

Ofrecer unha comida de primeira ca-
lidade a uns prezos razoables e darlle
un trato sumamente respectuoso ao
cliente para que sinta que a nosa casa

é tamén a súa. En relación aos produtos
quero dicir que facemos un esforzo
significativo para que a materia prima
sexa local. Compramos moitísimo
nos mercados de Oia, A Guarda e O
Rosal
Seica tedes un “segredo” que fai
moi especial a vosa carta?

Se te refires a que pretendemos mes-
turar os sabores do mar cos sabores
da terra, pois si procuramos facelo
así, e con moi bo resultado por certo.
Eu creo que ningún visitante do
Baixo Miño debe abandonar a co-
marca sen probar a empanada de
pan de millo de mexillóns con chou-
rizo de Casa Henriqueta.

Ha ha ha, que che vou dicir eu, que
concordo contigo claro.
É unha mágoa que non se resolva
dunha vez a situación do mosteiro?

Desde logo que si. Oia ten unhas po-
tencialidades turísticas inmensas e a
necesaria recuperación do Mosteiro
maximizaríaas ata o infinito.
Ti tes fillos pequenos, isto é un
negocio de futuro para os teus fi-
llos?

Non o sei a verdade é que non o
pensei aínda.
E a túa muller que pensa?

Á miña muller só podo darlle as gra-
zas, pola súa paciencia compañía e
comprensión. Desde logo que sen
ela, casa Henriqueta non sería posi-
ble.
Moitas grazas Esteban.

Concurso Fotográfico
Mirabel do Rosal
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-O goberno local de Oia, ven de pór
en marcha a concellaría da Felicidade,
é a primeira concellaría que se crea
no estado español. Sopesa habilitar
unha caixa de suxestións e constituír
un consello de sabi@s para fomentar
iniciativas. Que requisitos hai que ter
para integrase neste comité e cales
son as primeiras medidas e obxectivos
que se van levar adiante?

Como requisitos, primeiro ser unha
persoa positiva e ter vocación de servi-
zo.
Hai varios cometidos: o colectivo dos
maiores co problema da soidade, a mo-
cidade coa xestión das súas emocións
e afrontar os retos da vida, e os pequenos
en colaboración cos colexios.
A parte dos parabéns de moita xente,
fomos recibindo moitas suxestións de

fóra do concello, incluso púxose en
contacto con nós o Instituto da Felicidade
de Copenhague, isto calou fondo, e
coido que facía falla a ilusión por algo
así.
Tomando como exemplo unha das su-
xestións recibidas, vimos de pór en
marcha no mes de agosto, o corte de
tráfico na zona do casco vello, para así
desfrutar da praza da Centinela e o seu
entorno
En colaboración coa asociación de mu-
lleres rurais, imos programar un encontro
da 3ª idade, na que veciñ@s das dife-
rentes parroquias retomen o contacto
entre eles.
Son pequenos detalles, porque cando
se crea a concellaría da Felicidade,
non se fai xa cunha programación,
senón coma un reto e agora hai que

darlle forma e saber cal é o estado
de ánimo da xente e as súas inque-
danzas.
-O concello de Oia conta cun gran
valor patrimonial, artístico, cultural
e medioambiental, vese como aumenta
cada vez máis o número de visitantes
e peregrinos que se achegan a coñecer
a súa riqueza, como está repercutindo
esta situación no concello e de que
maneira se está a potenciar o turismo
sostíbel?

Cada vez estamos recibindo máis visi-
tantes aínda con todo o que queda por
facer.. Hai que darlle unha solución ao
problema do aparcamento para que a
xente que veña poida gozar tranquila-
mente de Oia.
Durante estes 4 anos traballamos na si-
nalización do casco vello, e, activouse

CRISTINA CORREA,ALCALDESA DE OIA

“A parte dos parabéns de moita xente, fomos recibindo
moitas suxestións de fóra do concello, incluso púxose en
contacto con nós o Instituto da Felicidade de Copenhague,
isto calou fondo, e coido que facía falla recuperar a ilusión
por algo así”

NA CULTURAL DE
SANTA MARÍA DE OIA.
A RIÑA 23

O TEU
XORNAL

EN GALEGO



plataforma dixital na que se pode des-
cargar a información.
A Asociación Costa dos Castros arran-
xou as mesas ilustrativas da Ruta Má-
xica.
Mais, a miña ilusión é por en valor os
elementos do concello e actividades
para que tamén o propio pobo coñeza
o que temos.
É fundamental recuperar o entorno do
petróglifo do Barco do Río Vilar, da
man coas comunidades de montes e da
administración conseguir fondos para
potenciar rutas de sendeirismo, e sinalizar
os recursos ( pozo do arco en Burgueira,
pozas de Mougás, de Loureza, calzadas
antigas, etc).
Vimos de recibir unha subvención para
pór en marcha unha ruta circular que
parte do Mosteiro, pasando por Pedornes
e volvendo cara Santa María de Oia..
Temos previsto crear unha ruta no
monte da Valga cara os muíños do
Calán, e, estamos avanzando na adqui-
sición do terreo do antigo Camping
para a posta en valor e acceso ás salinas
romanas.
-A finais de maio  o Concello deu a
coñecer que contaba cun convenio da
Xunta de Galicia de 80.000 euros que
xunto co remanente do concello in-
vestiríase en mellorar o entorno do
antigo camping "Pedra Rubia" para
un aproveitamento recreativo. Un te-
rreo  no entorno dunhas salinas ro-
manas e do camiño portugués. En
que situación se atopa este proxecto?

Ao concello interésalle e ten os recursos
para adquirir ese terreo, a nosa posición
foi clara.
Xa está confirmado, por parte do pro-
pietario, de que non vai haber problema.
Nos tramitamos a dispoñibilidade do
remanente (120.000€)e máis o convenio
(80.000€),e agora a propiedade ten que
presentar a documentación para proceder
á parcelación.
-E falando de valor patrimonial, un
dos bastións deste concello, é o Mos-
teiro de Santa María Ben de Interese
Cultural. Na actualidade  como se

atopa o convenio urbanístico que
foi asinado en 2011 que definiría o
proceso para dar encaixe ao proxecto
do mosteiro?

Coa nova lei ese convenio xuridicamente
xa non ten efecto, o importante é que
por parte do novo equipo de goberno e
do propietario hai vontade para levar o
proxecto adiante.
Hai que avanzar na modificación das
normas subsidiarias formulando un pro-
cedemento de adaptación cubrindo as
necesidades dos servizos.
-Oia como o resto do país estase a ver
afectada pola rápida extensión da pra-
ga da avespa velutina Para combatela
o concello ven de repartir  trampas,
que acollida está tendo esta medida  e
cales están sendo os seus resultados?

Repartimos trampas, posto que é un
sistema que funciona moi ben, e imos
repartir máis porque hai tanta avespa
velutina agora mesmo que hai que dar
unha saída á praga. Dámoslle prioridade
aos apicultores coa problemática que
agora tamén os niños están na propia
terra e iso é moi perigoso.
Logo no concello temos 2 pértigas e
mercamos produtos para darlle solución
canto antes.
-A compostaxe é un método para xes-
tionar os residuos orgánicos. Está pre-
visto que en 2023 sexa obrigatoria.
Como está sendo a campaña actual
de compostaxe no Concello?

Temos instalado un composteiro co-
munitario no colexio desde o ano
pasado, funcionando moi ben, e tamén
temos outro compartido con varios
concellos.
Fixemos entrega esta semana pasada
de 20 composteiros individuais e temos
máis preparados para as novas solici-
tudes, xa que está aberto o prazo até o
31 de agosto.
Está solicitada, a súa vez, a valoración
para a contratación dun técnico de
medio ambiente para avanzar na con-
cienciación e de alternativas que se
poidan implementar no concello. (punto
limpo, recollida de envases lixeiros,

recollida de cartón que xa non é de
balde....)
-Como pensa que van ser as relación
entre o Concello e a Deputación de
Pontevedra?

Agardo que ben, dentro do respecto
institucional, dentro do respecto a
Oia, será recíproco, atendendo como
debe ser a obriga das Deputacións,
aos pequenos e medianos conce-
llos.
-As dificultades de mobilidade en con-
cellos rurais como o de Oia, poden
provocar que baixe o número de po-
boación nas zonas máis afectadas. De
que maneira  se pode implicar o con-
cello nesta problemática?

É un tema moi complicado porque so-
mos poucos habitantes e o servizo de
transporte ten un custe.
Hai un plan de transporte que aquí en-
trará en vigor en novembro e temos
unha serie de demandas por parte do
concello e hai que buscar un equilibrio.
Doado non é, porque como pasa co
servizo actual hai moi pouca dispoñi-
bilidade e autobuses (moi grandes), e
como consecuencia pouca demanda e
non se amortiza o gasto.
Temos tamén problemas co transporte
escolar, pois o alumnado de bacharelato
e ciclos non o teñen subvencionado.
No orzamento aprobado en pleno, vai
unha axuda aprobado para pais de es-
tudantes en bacharelato para colaborar
nos gastos.
-O glisofato é un herbicida que foi

cualificado pola Organización Mundial
da Saúde como probablemente can-
ceríxeno para a saúde dos humanos.
Hai unhas semanas volvía pasar unha
camioneta non identificada fumigando
con este produto as cunetas de gran
parte da comarca do Baixo Miño, e,
do Concello de Oia. Van impulsar
algún tipo de medidas para impedir
que se volva fumigar este herbicida
no concello?

Xa está trasladado, neste caso a quen
fai a labor de mantemento, que no con-
cello de Oia non queremos que se apli-
que o glifosfato. Entendemos que o
custe é bastante maior, pero, este ano
entrou por rexistro unha solicitude e
non nos dimos de conta, esperamos
que vaian buscando solucións alterna-
tivas tamén a nivel estatal.
O Concello de Oia organizou o pasado
ano unha visita a Abegondo para co-
ñecer de primeira man o sistema de
depuración a través de plantas ma-
crofitas ou acuáticas. Na súa opinión,
este sistema sería o axeitado para as
parroquias de Oia?

Paréceme que é unha boa solución eco-
lóxica e eficiente para determinados
núcleos pequenos e illados.
Na zona da costa, que xa existe unha
parte con saneamento, este sistema
non se pode executar, pero en núcleos
de pouca poboación e dispersos e
que non exista contaminación de
pluviais.
Moitas grazas Cristina
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Otopónimo Oia está ben docu-
mentado e desde época medie-

val, principalmente ligado ao mosteiro
de Santa María localizado neste ter-
mo. O documento máis antigo que
cita esta localidade é un pergamiño
solto que data de 1137. Actualmente
ten unha poboación de 3.018 habi-
tantes e atesoura numerosas pegadas
do pasado.

Oia é a paisaxe máxica da historia,
un lugar cheo de recunchos por des-
cubrir. Vouvos nomear algúns sitios
que non podedes deixar de visitar se
vos pasades por este fermoso concello
do litoral do atlántico.

O MOSTEIRO DE SANTA MA-
RÍA DE OIA E O ARRABAL

O Mosteiro e o barrio do Arrabal,
nado ao seu abeiro, son o corazón do
municipio de Oia. Un mosteiro cis-
terciense situado á beira do mar, o
único de Europa con este singular
emprazamento, os restos da Camboa
e o cruceiro da Praza Centinela son

algúns dos atractivos que podes visitar
nesta zona.

Recomendámosche un paseo no
que perderte polas estreitas rúas deste
barrio histórico e descubrir recunchos
con encanto como “A Plazuela” e “A
Picota”, observar algunhas edificacións
dos séculos XVI e XVII e seguir
polo Camiño de Santiago da Costa ata
chegar á ermida de San Sebastián.

CASTROS E GRAVADOS RU-
PESTRES

En Oia tes a oportunidade de viaxar
4.000 anos atrás no tempo e descubrir
interesantes gravados da Idade do
Bronce. Nun percorrido pola Ruta
Máxica podes observar os petróglifos
que hai na Cabeciña, A Pousadela,

Outeiros do Morouzo, a zona do río
Vilar co petróglifo de Auga dos Cebros,
e A Pedreira; todos eles orientados
cara o Atlántico. Pero tamén nas terras
de interior existen mostras de arte ru-
pestre: entre elas destaca o gravado
de Pedra Escrita, con forma de labi-
rinto.

Este concello é a Costa dos Cas-
tros e, nese sentido, tan só na franxa
costeira do municipio, uns 18 km, co-
ñécense unha ducia destes asentamen-
tos, típicos da Idade do Ferro.

A Cabeciña, Cano dos Mouros e
Chavella destacan especialmente na
paisaxe e presentan murallas pétreas
de gran monumentalidade.

POZAS DE AUGA FRESCA E
CRISTALINA.

A costa de Oia caracterízase carácter
polo seu abrupto e as súas praias de
seixos. Aínda que existen algunhas pe-
quenas zonas de area, como, por exem-

plo, diante do Mosteiro cando a marea
está baixa, unha boa opción para darse
un baño refrescante é ir a algunhas
das zonas de pozas que se forman nos
diversos ríos que pasan polo municipio.
As máis coñecidas son as que forma
o río Peito en Mougás, cunha fermosa
fervenza na poza grande, e as do Ta-
muxe en Loureza.

Ademais de coñecer as pozas de
Mougás e Loureza, tamén podes ache-
garte ata a área recreativa de Pozo do
Arco (Burgueira) e atravesar o río
cruzando unha singular pasarela de
madeira.

As pozas non son só un lugar do
que gozar no verán. De feito, o outono
e a primavera son as épocas onde as
fervenzas e remansos mostran ao má-
ximo a súa beleza. O maior caudal de
auga dos ríos neses momentos do ano
consigue crear un auténtico espectáculo
visual.

O BOSQUE NUN SOBREIRAL
PEGADO AO ATLÁNTICO

Oia ten unha vastísima extensión
de terreos de bosque, con algúns en-
claves de especies autóctonas. En Vi-
ladesuso, no canón que forma o río
Broi, danse unhas condicións especiais
nas que permiten que creza o bosque
mediterráneo máis occidental de Eu-

OS PRINCIPAIS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE OIA
Oia é un pequeno municipio da costa sur de Galicia,, situado no litoral meridio-
nal da provincia de Pontevedra. Forma parte da comarca do baixo miño. A súa
singular localización, enmarcada polos montes da serra da Groba e una ro-
chosa franxa litoral por onde transcorre a Costa dos Castros, ten sido decisiva
en moitos momentos da súa rica historia: desde a antigüidade e ata o pasado
máis recente.
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ropa: “As Sobreiras do Faro”. Trátase do primeiro
Espazo Privado de Interese Natural de Galicia e
forma parte do Catálogo de Árbores Senlleiras.

A aproximadamente quilómetro e medio atópase
o “castro de Cano dos Mouros” e a formación ro-
chosa coñecida como “A Cadeira do Rei Sol”.
Desde esta elevación pódense observar os fermosos
barrios de Serraseca e O Sobral, ademais dunhas
impresionantes vistas ao Atlántico.

CABO SILLEIRO
Cabo Silleiro é un lugar tan máxico como fer-

moso. Impresionante miradoiro ao Atlántico, ofré-
cenos unhas impresionantes vistas da cara exterior
das illas Cíes, un lugar onde se atopan os seus es-
carpados cantís e que é un importante refuxio de
fauna e flora.

En Cabo Silleiro destaca unha silueta alongada
que supera os 19 metros de altura: un faro que
leva alumeando aos navegantes desde 1924. Nas
inmediacións existiu un edificio anterior ao actual,
posto que a preocupación ante posibles naufraxios
neste perigoso tramo de costa é algo que vén de
moi atrás. De feito, son abundantes no litoral
oiense topónimos como “faro” ou “facho”, que
fan referencia ás luces que se acendían para
iluminar a costa.

COÑECE COMO SE CELEBRAN OS CU-
RROS DE VALGA, TORROÑA, E MOUGÁS

Cada primavera, os gandeiros propietarios dos
cabalos que se crían salvaxes na serra da Groba,

recollen o gando para cortarlle as crinas, marcalo,
sanealo e volvelo ceibar ao monte. Estes labores
son os curros ou rapas das bestas, un costume an-
cestral que se mantén vivo na Valga, Torroña e
Mougás.

Este acontecemento reúne ás familias dos gan-
deiros nunha xornada festiva de asistencia aberta
a todo o mundo que queira coñecer como se de-
senvolven os curros en Oia.

SÍNTENTE COMO UN PEREGRINO NO
CAMIÑO PORTUGUÉS DA COSTA

Calza as túas botas e percorre algún tramo
do “Camiño Portugués da Costa” ao seu paso por
Oia, un percorrido de dificultade baixa e con moi
escasas pendentes. Camiñando sen perder de vista
o Atlántico sentirás a brisa mariña e o cheiro a
salitre mentres fas un agradable percorrido que te
levará polas parroquias de Santa María de Oia,
Pedornes, Viladesuso e Mougás.

Cruceiros, petos de ánimas, hórreos e fontes
sairán ao teu encontro nun camiño que podes
facer a pé, en bicicleta ou a cabalo. Tamén gozarás
das vistas dos cantís mariños e as praias de seixos,
descubrirás o Mosteiro de Santa María de Oia e
experimentarás a hospitalidade das xentes do lu-
gar.

Fonte: www.concellodeoia.es

A Guarda contratará a 4
desempregados grazas ao
programa «O teu primeiro
emprego» da Deputación
A GUARDA.

O Concello da Guarda o abeiro do programa de
fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra
“O TEU PRIMEIRO EMPREGO”, Ten concedida axuda
para a contratación de 4 desempregados. Este plan ten
por finalidade facilitarlles ás persoas tituladas universitarias
e de ciclos superiores de formación profesional o acceso,
dentro da provincia, a un primeiro emprego adecuado ao
nivel de estudos cursados para adquirir experiencia pro-
fesional e facilitarlles a súa futura inserción no mercado
laboral. Requisitos para poder optar a estes postos de tra-
ballo.

• Estar inscritos no Servizo Público de emprego con
demandantes de emprego desempregados ou co cartón
de mellora de emprego no Código CNO da titulación e
ter ámbito de busca de emprego – Provincial ou Baixo
Miño. • Estar en posesión da titulación do posto de
traballo a desempeñar. • Que non transcorresen mais de 5
anos desde a terminación dos estudos. • Que non estivese
contrato/as en prácticas pola mesma ou distinta persoa
física ou xurídica por tempo superior a un ano.

TELF.: 986 610 921

"ESPECIALIDADE EN PULPO,
PEIXES E CARNES"
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Entrega do diploma de ouro da
Rede galega de praias sen fume 
A GUARDA.

O  Director Xeral de Saúde
Pública, Andrés Paz-Ares Ro-
dríguez, entregoulle ao con-
celleiro de Tráfico e emer-
xencias, e medio ambiente,
Xan Lois Lomba, o diploma
de ouro da Rede galega de
praias se fume, asistiron tamén

o tenente-alcalde, Anxo Baz
e a concelleira Montserrat
Magallanes.

Nestes momentos, 141
praias de 64 concellos integran
a rede, sendo A Guarda un dos
10 municipios no que todas as
súas praias se atopan dentro da
rede.

A Praza do Reló acolleu a representación
artística de «Rosa» de Nuria Sotelo
A GUARDA.

O xoves día 1 de agosto a
Praza do Reló da Guarda acolleu
unha nova acción da Campaña
Mulleres en Acción – Violencia
Zero promovida dende a Depu-
tación de Pontevedra e na que
colabora o Centro de Información
á Muller da Guarda(CIM) por
terceiro ano consecutivo.

Esta actividade contou coa
representación da peza «Rosa»
da artista Nuria Sotelo, unha ac-
ción de danza-teatro na que se
aborda, a través do movemento

da intérprete e da mobilización
espacial do público, conceptos
sexolóxicos como a intersexua-
lidade, a convivencia entre sexos
e os rasgos e modos dos suxeitos,
pondo en cuestión xerarquías e
preconceptos establecidos. 

A artista convidou ao público,
que interactuou con ela na Praza
do Reló da Guarda, facendoos
partícipes desta acción.

Intérprete de danza e teatro,
buscadora de linguaxes escénicos
e impulsora da Cía. de danza-
teatro Licenciada Sotelo. 

Ligada á danza dende a súa
infancia a través do ballet,
continúa coa súa formación
en danza contemporánea nas
Aulas de danza e Teatro de
las Universidades de Santiago
de Compostela e Ourense así
como en workshops interna-
cionais. 

Como intérprete traballa en
compañías de danza e de teatro: 

Centro Coreográfico Galego,
Femme Fatale, Experimenta-
danza, Teatro Resoante, Elefante
Elegante, Matarile Teatro. 

TOMIÑO.

Catro novas persoas incor-
poraranse nas vindeiras sema-
nas ao cadro de traballadores
do Concello de Tomiño, a tra-
vés do programa da Deputa-
ción Provincial, “O teu pri-
meiro emprego”. 

As persoas escollidas a tra-
vés do respectivo proceso de
selección de persoal, prestarán
servizos na modalidade de
prácticas, nos departamentos
municipais de Benestar Social
(titulada/o universitaria en tra-
ballo social); Servizos Admi-

nistrativos (titulada/o en Ad-
ministración e Finanzas); Me-
dio Ambiente (titulada/o uni-
versitaria en Ciencias Ambien-
tais) e Urbanismo (titulada/o
universitaria en Arquitectura).

As persoas candidatas foron
convocadas a través da Oficina
de Emprego, pasando logo por
un proceso selectivo de valo-
ración de méritos. Os candi-
datos que non obteñan a praza
neste proceso, pasarán a inte-
grar unha lista de substitución
por orde de puntuación en caso
de producirse a renuncia da

persoa seleccionada.
A alcaldesa de Tomiño,

Sandra González Álvarez, ex-
plica que o Concello solicitou
catro persoas, que foron con-
cedidas pola Deputación, co
fin de reforzar o traballo de
áreas consideradas estratéxicas
na labor municipal e que, ade-
mais de beneficiar a catro per-
soas que se inician na súa vida
profesional, esta medida de
emprego permitirá desenvolver
con maior eficacia os progra-
mas de intervención deseñados
polo equipo de goberno.

Tomiño contratará a catro persoas polo
programa “O teu primeiro emprego”

TUI.

Dende o 1 de agosto está reactivado
o control na Zona Azul de Tui de esta-
cionamento gratuíto limitado no tempo.
Esta Zona Azul abrangue un centenar de
prazas de aparcamento no Paseo da Co-
rredeira, dende o cruzamento con Rosa
Bahamonde até os soportais, a rúa Augusto
González Besada, e as rúas Foxo e Rosa
Bahamonde e as súas travesías. O esta-
cionamento gratuíto limitado no tempo
a hora e media aplícase nestes viarios de
10 a 14 h e de 16 a 21h salvo domingos
e festivos, segundo se recolle na Ordenanza
Reguladora aprobada en 2008. A Policía
Local encargaranse de controlar á Zona
Azul para garantir así a mobilidade dos
vehículos estacionados. Lémbrase que
se debe colocar o disco horario coa hora
de chegada en lugar visible no parabrisas.
O disco pódese adquirir, por un prezo de
0,60€ na tesourería na casa do concello.
Tamén se pode empregar o disco de
zonas azuis doutros concellos. 

Reactivase o control na
Zona Azul de Tui



Luis, eu pensaba que ti naceras en Ma-
reas vivas pero mirei máis alá e xa, no
ano 87, fixeches un pequeno papel en
"Divinas Palabras" non si? 

Ostias, si, pero foi un papel mínimo
onde dicía unha frase só: " A su mujer

la traen en un carro puesta a su ver-
güenza", e como tiña moito acento do-
bráronme esa frase. Para min foi un
papel importante porque estaba traba-
llando con Paco Rabal e Ana belén
entre outros.

Unha curiosidade, ti sempre quixe-
ches ser actor ou xa naciches?

Non, que va, a min naceume a curiosi-
dade porque a miña irmán Ángeles, o
12 de febreiro do 82 levoume ao teatro
Campo Amor, do cal aínda teño o pro-
grama, unha obra de Zascandin. Ao
chegar a casa xa sabía que o quería
facer, vamos, que o xerme xurdiu de
aí.
Podemos dicir que os primeiros
pasos de Luis Zahera coma actor
son no 82? 

Primeiros pasos non, senón cando des-
cubro o que quero facer.
E xa despois Luar coma carteiro,
que saibamos na TVG...

Non, non. Eu antes estiven, en teatro
de afeccionados en Santiago de Com-
postela, logo marchei dous anos a Nova

York e alí foi onde aprendín a ir aos
castings porque eu era moi tímido e
non me atrevía a ir. Xa empecei a ir e
chamar, daquela tiña que facer de bo-
rracho, logo chegou o de luar e no
casting tiña que coller unha carta diante
de Galloso e do público, saíume moi
ma e tal, e se me ocorreu darlle un bico
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Luis Zahera, é picholeiro (nado en santiago), galego de pro, de feito, no seu
primeiro papel ala polo ano 87 foi dobrado, aínda que era unha produción
española, polo seu marcado acento. É un tipo sinxelo, quizais tímido, quizais
no ollar parece un pouco lercho, pero no seu xeito é coma o lembramos no seu
papel de Petróleo en "mareas Vivas", un tipo dos seus. Nas súas costas van
máis dunha ducia de series televisivas, mais de vinte papeis en
longametraxes, curtametraxes e obras de teatro. despois de catro anos sendo
o mellor actor de reparto nos premios "mestre mateo" e mil premios máis. O
eterno actor secundario merecía seu Goya, e foi este ano con "el Reino". O
dous de agosto estivo na nosa vila e, coma non, A nova Peneira quixo estar alí,
isto foi o pouquiño do que lle sacamos falando co que, no corazón dos
galegos, sempre será "Petróleo".

LUIS ZAHERA. PREMIO GOYA 2018 AO MELLOR ACTOR DE REPARTO

“ESTOU VIVINDO UNHA ÉPOCA
MARABILLOSA E MOI OPORTUNA”
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a Galloso e díxome "moi ben non che
saíu (xa o sabía) e dixéronme esa im-
provisación gústame...e mira, traballei
24 anos no Luar por un morreo co Ga-
lloso(risas).
Logo ti es unha persoa tímida polo
que me contas?

Eu sempre estiven facendo tremoias e
tal ata que me decidín.
E xa saltas fama definitiva no pa-
norama galego con “Mareas Vivas”
no papel de Petróleo, moi entrañable
daquela. Que lembranzas tes desa
época?

Bufff, iso foi un boom, un éxito, unha
apoteose na xente, un paroxismo do
cal gardo moi boas lembranzas, moi
boas. 
Eu estiven anos en Madrid e gustá-
bame imitar, unha das imitacións
que máis me pedían os amigos era
frase túa de "Alatriste" no papel
de Pereira. Foder, fíxate a grandeza

dunha personaxe que sendo tan pe-
queno o papel sexa tan lembrado. 

Eu non lembro xa iso porque nunca
me miro, pero mira ti, esta profesión
ten cousas tan fermosas coma esa que
eu non sabía pero, que che enchen
claro, coma non te van encher. 
Logo de traballar con Luis Tosar
en “Mareas Vivas” repites con el
novamente en "Celda 211" eu qui-
xera que dixeras coma é traballar
con el.

Eu con Luis traballei antes xa en infi-
nidade de cousas, moito en teatro, no
centro dramático galego, anuncio de
cervexa, é un tipo marabilloso, unha
estrela, un home marabilloso. 
Coma ti non, lémbroche que es o
mellor actor de reparto, cona, iso
non e moco de pavo...

Claro, moi, moi agradecido, por suposto,
e ademais que estou vivindo unha
época marabillosa e moi oportuna, por

dicilo dalgunha maneira, efervescente.
.. momento moi doce no traballo.
Tamén 4 premios mestre Mateo. ..

Iso tamén e un pouco de fortuna, da-
quela non había tanta competencia,
claro que me alegro de estar aí, era
máis simple e esa parte de azar, tamén,
estás no momento ou te estancas. O
noso e un traballo complicado e raro.
E moi difícil de catalogar o noso tra-
ballo.
Sabes coma nós que os Mestre Mateo
eran televisados, desta ultima quenda
non foi así, temos un actorazo en
Redondela, Miguel Borines. Dixo
isto ao recibir o seu premio deste
ano ao mellor actor pola obra "A
casa do Rei": Quero agradecer á
galega que despois de tantos anos
con Margot, miña nai mirando estes
premios, que grazas a eles non poi-
dan mirar en directo coma o reci-
bo"...

Non sei eu que lle vou a dicir da galega
ou de España, somos un sector consi-
derado como problemático, sempre mi-
ramos a Francia e aquí nos consideran
como “roxos”,” bolxeviques,” supoño
que a cousa ira por aí.
Consideras que está politizada a Te-
levisión de Galicia?

Home, todo esta politizado, somos ani-
mais políticos, actores políticos, os po-
líticos son actores políticos si me apuras.
Si, evidentemente está politizada.
Consideras silenciado o voso sector
porque non interesa a vosa mensaxe? 

Si, claro. Aínda que a nosa mensaxe
non ten nada novo. Eu considero que
nós somo industria do entretemento e
o importante e ser médico, enfermeiro,
misioneiro...pero debe haber algo pe-
rigoso que non lle interesa ao poder,
non sei, non digo nada novo. 
Premio Feroz, este ano é Goya, non
podes dicir que foi sorte.
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HOTEL EL MOLINO 

NA PRAIA DE CAMPOSANCOS - A GUARDA 

Un Paraiso 
por descubrir

HOTEL EL MOLINO 
"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

O bailarín tudense Ángel Giráldez
formarase en San Petersburgo
TUI.

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, e a
concelleira de Cultura, Sonsoles Vicente,
recibiron na casa do concello ao xove bailarín
tudense, Ángel Giráldez, que aos seus 18
anos comezará en setembro os seus estudos
na Vaganova Ballet Academy en
San Petersburgo, fundada en 1738. 

Cabaleiro, destacou que é todo
un fito que un bailarín tudense se
forme nesta prestixiosa escola in-
ternacional. Mentres a concelleira
de Cultura, Sonsoles Vicentes,
apuntou que é un orgullo que este
xove leve o nome de Tui até Rusia.
Compartiron algúns minutos na
alcaldía onde coñeceron o esforzo
realizado por Ángel ao longo dos
últimos anos para facer realidade

o seu soño de ingresar nesta academia.
Acompañado polos seus pais  Ángel Giráldez
comezou de neno a súa formación en ballet
na Escola de Danza Paula Cobián, e tras un
paréntese retomou as clases aos 12 anos so-
ñando con poder ir estudar a San Petersburgo.

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

Estás nunha ola non, por suposto
que me sinto ben e orgulloso, tamén
inflúe moito a crítica e o director
dese momento, por exemplo, So-
rogoyen. Pero ben, eu trato de acep-
talo e a outra cousa non, pasou, pa-
sou e a outra.
Por certo, premiado dúas veces
no festival de "Cans", como é
iso de trocar a alfombra de palla
pola Vermella? 

As alfombras son moi agradables,
sexan de boa moqueta ou de palla.
O que prima é o cariño, sinto un
calor especial nas dúas, pero ese
cariño de Cans, o que fai pola
cultura cinematográfica e a súa
consolidación o fan especial, pero
a diferencia non está no chan, non,
en como te sintas de querido.
Estamos a vivir un éxodo de ac-
tores galegos ao panorama na-
cional. Ti, Sergio Pazos, Luis To-

sar, María Castro, Morris, Man-
quiña, Cristina Castaño, Miguel
Borines... é unha efecto fariña?

En Galicia hai moito oficio, quizais
sexa o premio a ese momento
non. Eu non son moito de analizar
as e os momentos, pero cada
cousa ten o seu tempo. Daquela
foi o momento catalán, o vasco...
e non sei analizar, ben é certo
que tivemos unhas táboa daquela
na galega, tamén moito traballo e
quizais nos tocou a hora de recoller
eses froitos.
Para rematar que sei que estás
en plena faena, algún proxecto
do que nos poidas falar?

Non son moito de adiantar proxectos
pero si que algo haberá en televisión,
sobre todo na televisión porque o
futuro está aí.
Moitas grazas e moita merda,
sobre todo hoxe en Redondela.



TOMIÑO.

Unha bola de “Pan do Miño”,
un pan de trigo e centeo que
prepara a panadería tomiñesa
“Camiño Novo” e que ten moitas
décadas de historia, foi un dos
mellores pans de Galicia, que
degustaron as persoas asistentes
ás xornadas “¿Poñemos o pan
sobre a mesa?, organizadas pola
Cátedra do Pan e do Cereal Da
Cunha, da Universidade de Lugo
e a primeira adscrita ao Campus
Terra da USC.

A xornada tivo lugar hai un-
has semanas na Casa do Saber

(Vicerreitorado do Campus de
Lugo), coa participación da vi-
cerreitora de Coordinación do
campus lugués, Montserrat Val-
cárcel Armesto; e o promotor e
a directora da Cátedra do Pan e
do Cereal Da Cunha, Manuel
Da Cunha Pereira e Mª Ángeles
Romero Rodríguez, respectiva-
mente.

Tras a celebracións das dis-
tintas mesas e conferencias, re-
alizouse unha mostra e degus-
tación de pans artesáns de Gali-
cia, acompañados por produtos
da terra, e entre aqueles, estaba

o “Pan
d o
Miño”, o
m e s m o
nome co
que o ar-
tesán de
Tomiño
competiu
hai máis
de 20
anos no
campio-
nato ga-

lego de panadería. “É un pan
que antigamente se facía polas
casas; a miña avoa Amelia, que
tamén era panadeira, facíao, e o
meu pai Feliciano tamén ”, ex-
plica Marcos Castro. Trátase
dun pan que leva fariña de trigo
normal, de muiño de pedra e de
centeo; un pan de bola, con
masa madre, que pesa uns 800
gramos e que ten un período
longo de fermentación (de 18 a
20 horas). Por esa razón non o
hai todos os días. “É un pan de
miga escura ou color crema, que
funciona para todo, tostadas, co-
mida, merenda, bocadillos, e
que leva pouca levadora, o que
fai que a fermentación sexa
longa e que os sabores se con-
centren”, comenta Marcos, quen
agradece o convite dos organi-
zadores da xornada. “Grazas por
facernos partícipes de tan im-
portante evento e poder mostrar
a Galicia o noso pan”, dixo Mar-
cos na presentación do seu pro-
duto.

A Cátedra do Pan e do Cereal
Da Cunha é unha cátedra insti-

tucional que ten como obxectivos
a investigación, o fomento da
docencia e a difusión dos coñe-
cementos no ámbito do pan e
dos cereais, en concreto, sobre
tres aspectos: historia da elabo-
ración do pan en Galicia; selec-
ción e produción de cereais au-
tóctonos, e impacto na economía
galega.

O goberno local de Tomiño
fíxolle chegar a Marcos Castro
os seus máis sinceros parabéns,
agradecéndolle que de a coñecer
produtos de calidade que se fan
na vila.
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boixo miño

Un pan de centeo con historia
representa a Tomiño nunha cátedra da
Universidade de Lugo

Tomiño pon en
marcha unha
campaña para
reducir os
vertedoiros
TOMIÑO.

A Concellería de Medio Am-
biente do Concello de Tomiño,
que dirixe Ana Belén Casaleiro,
vén de por en marcha unha cam-
paña de verán de recollida de vo-
luminosos, co obxectivo de reducir
o número de vertedoiros incon-
trolados que, sobre todo, en verán,
proliferan nas proximidades dos
colectores de residuos sólidos e
de recollida selectiva.

Tras descubrir un aumento de
casos, especialmente xunto aos
colectores de lixo, a concelleira
ve a necesidade de incidir na opi-
nión pública a través dunha cam-
paña específica de carteis, que se
distribuirán nos puntos de infor-
mación municipal (PIM) das pa-
rroquias e lugares concorridos,
coma os mercados  municipais
de Tomiño e Goián; Centro de
Saúde, Centro de Día, Concello,
etc. So é necesario chamar ao
Concello (986 622 001) onde se
indicarán os días que se fai a re-
collida de mobles,electrodomés-
ticose outros enseres voluminosos
(colchóns, táboas, etc.).
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Aínda que levas pouco tempo como
concelleiro, quixera que me deras
unha valoración destes meses?

Penso que o que se confirmou, polo
moito que temos incomodado ao gru-
po de goberno, foi a necesidade de
que o BNG volvera á corporación
municipal.

En tan pouco tempo, xa podes dicir
que incomodastes ao grupo de go-
berno?

Amósano as súas decisións, en pri-
meiro lugar impedíndonos ter un gru-
po propio, e posteriormente tomando
a asombrosa decisión, tan apartada
do marco legal, de designarme con-
celleiro non adscrito.

Cal cres que é a motivación desa de-
cisión a todas luces insólita?

Eu creo que o PSOE non asumiu que
as e os vigueses apostasen por unha
corporación máis plural, con catro
voces no canto das tres que había no
mandato anterior.

Malia que obviamente es concelleiro
do BNG, formalmente es concelleiro

non adscrito, que vai facer o Bloque
ao respecto?

Presentamos un recurso de reposición
pola vía administrativa. A verdade
non con moita confianza.

E no caso dunha resposta negativa?
Teremos que esperar e ver en que
termos ven recollida, pero desde logo
que o BNG non renuncia a ningunha
vía para reclamar os dereitos que nos
corresponden.

Sendo “ non adscrito” tes medios
suficientes para poder exercer a túa
función como concelleiro?

Os único medios dos que se me pro-
veeu, por parte do Concello, foron
un teléfono móbil e un correo corpo-
rativo.

Miña nai, o teléfono supoño que polo
menos virá con saldo?

Ha ha ha, Non me detallaron que
tarifa ten, pero entendo que terá tarifa
plana.

Nin sequera tes un espazo físico para
traballar?

Non
Vaia, entón como fas o teu traballo?
Séntaste na porta do concello en
modo ocupa?, nun banco da alame-
da?, na praia de Samil?

XABIER PÉREZ IGREXAS, CONCELLEIRO DO BNG EN VIGO

“NA NOSA CIDADE, SE NON ES UN
COLECTIVO QUE DIGA ‘SI, BWANA’
TES PROBLEMAS”
Nas eleccións de maio, o BNG
recuperou a presenza institucional
no concello de Vigo na persoa do
activista veciñal Xabier Pérez
Igrexas. el é un home novo, penso
que aínda non chega aos 35, dunha
solvencia extraordinaria, xa temos
conversado en numerosas ocasións,
e non tería porque facelo pero
quero confesar que cada vez que o
entrevisto, cando chega o momento
de transcribir a gravación ao papel
boto chispas, porque Xabi é un
home de conversa tan agradable
que sempre acabamos téndoas
dunha lonxitude extraordinaria, o
que logo me obriga a un inxente
esforzo de síntese para poder
reflectir as súas opinións.

entrevista

NEUMÁTICOS
SEIXO
LUGAR 
O MOSTEIRO
PARCELA 4
SEIXO - TOMIÑO
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Pois neste momento, estou de “ocupa
temporal” facendo uso dalgún espazo
que quede libre na área de informática.
O propio persoal do departamento
coméntame que iso non acontecera
nunca.

Compartes a valoración de Eva Solla
en A Nova Peneira referente a que “
o alcalde de Vigo compórtase como
un auténtico sátrapa”?

Home, non sei se como un sátrapa,
eu o que creo é que temos un goberno
politicamente moi feble, que xestiona
pouco e mal.

No primeiro pleno ordinario presen-
tastes unha moción para dotar ao
concello dun novo regulamento de
participación cidadá, explícanola?

Si, que obtivo o apoio da Marea e do
PP, e foi rexeitada polo voto en contra
do grupo socialista. Nós entendemos
que é necesario que a política muni-
cipal se faga coa xente. O goberno
municipal non debe gobernar para as
100.000 persoas que o votaron, senón
para as case 300.000 que aquí vivimos.
O actual regulamento de participación
cidadá foi resultado da iniciativa po-
lítica do BNG, de Lois Pérez Castrillo.
E o que non se pode seguir dando é
que se es un colectivo que non di “si
bwana” tes problemas.

Iso, se é así, é incualificable
Pois é así, temos un goberno obse-
sionado con laminar aos demais

Fuches á procesión do Cristo da Vi-
toria?

Non.
Por que?

Recibín un anacrónico convite, e non
fun en primeiro lugar porque eu non
son crente, e en segundo lugar porque
considero que un representante insti-
tucional non debe ir, como tal, a nin-
gún tipo de acto relixioso. Nós como
BNG defendemos unha concepción
laica do espazo público, por iso imos
propor que ningún representante ins-
titucional vaia como tal a ningún
acto relixioso. Como xa se fixo en
outros concellos, como Redondela,

curiosamente co apoio do partido so-
cialista.

Ben, eu creo que o de Redondela foi
porque era unha condición que lles
exixiu AER para facer a Digna Rivas
alcaldesa e non lles quedou máis re-
medio que asumila, non por ningún
outro motivo..

Ben, pero está ben que rectifiquen.
Cales son os temas máis significativos
para a cidade, ao voso xuízo, que
pretende o Bloque trasladar ao con-
cello?

Precisamente os que o goberno se
nega a falar: A participación cidadá,
o acceso social á vivenda, as políticas
activas de emprego nunha cidade con
24.000 persoas desempregadas, rebater
o único modelo produtivo do partido
socialista que é promover grandes
centros comerciais, o nivel de deser-
tización cultural que vivimos, a nula
política de promoción deportiva, o
abandono dos barrios...

Dime un exemplo dese suposto aban-
dono dos barrios?

O paseo de Bouzas leva máis dun
ano pechado sen ningún tipo de ac-
tuación por un presunto risco que
ninguén foi quen de acreditar.

As axudas sociais tramítanse coa di-
lixencia debida, para as persoas que
peor o pasan?

Nós entendemos que non.
En Vigo seguen a producirse desa-
fiuzamentos?

Si, sen alternativa habitacional, todas
as semanas. Fíxate recentemente pro-
duciuse un na rúa Santa Marta, e
quen executa o propio desafiuzamento
é o propio concello. No segundo
aviso danlle un prazo de 8 horas para
abandonar a vivenda e ofrécenlle
unha alternativa de aloxamento de 5
días..O concello de Vigo ten máis de
200 millóns de € de orzamento e nos
últimos 12 anos non creou unha soa
vivenda municipal social. En Vigo
hai persoas que dormen na rúa e non
teñen alternativa, e o goberno cando
nega que esa situación exista raia na

esquizofrenia. E en Vigo hai máis de
18.000 vivendas valeiras, na súa
maioría en mans do capital.

A vosa posición en relación co
PXOM?

Temos que aprender da nosa historia,
o que tombou o plan foi a falta de
consenso que quedou ilustrada en
que recibira máis de 60.000 alega-
cións. Se queremos que de verdade
Vigo teña un plan xeral que dea
certeza urbanística e seguridade xu-
rídica o indispensable é o consenso,
e para iso deberiamos a estar facendo
unha elaboración, que non se está
facendo coa máxima participación e
coa máxima transparencia.

E de Vulcano que nos dis?
Vulcano é a demostración empírica
da falta de política industrial en
Galiza, de ata que punto este decenio
do PP na Xunta ten sido letal para o
País en termos económicos e produ-
tivos. Falamos dun estaleiro que cum-
pre un século, e levamos alertando
da súa situación límite máis de 10
anos. O problema no era que se en-
tregase o último barco, o problema
estaba en despois desa entrega, que?.
Debería terse reactivado a mesa de
contratación do sector naval, o capital
privado xa amosou a súa incapacidade
de xestionar Vulcano, por que non
pode ser un estaleiro público ou semi
público?, por que non pode albergar
o centro de reparacións do sector na-
val, tantos anos demandado?. En re-
alidade o PP hai moitos anos que
deu por amortizado o sector naval,
para eles a nosa industria ten que ser
o xacobeo.

Converter a Galicia nun país de ser-
vizos?, ti cres que iso é unha decisión
política?

Desde logo que polo contumaces que
son si, si o penso. O problema é que
non hai xacobeo para todas

O problema dos bombeiros de Vigo
paréceme moi grave?

E que é moi grave. Comprométese
tanto a seguridade da cidade como a

dos propios bombeiros.
Cales son as causas da situación?

Unha moi neglixente xestión por
parte do Concello. Hoxe Vigo ten
arredor de 50 bombeiros menos dos
que necesita. Ten arredor de 100,
máis ou menos un 30% de baixa por
situacións de esgotamento, e precisa
mínimo 150.A situación provoca que
haxa moitos días nos que o concello
non é capaz de garantir o mínimo de
20 efectivos operativos, un mínimo
que establece o propio concello de
Vigo, e case nunca poden desenvolver
ningún tipo de traballo preventivo.

Que opinas do peche da escola de
Zamáns?

Responde a un deseño político, que
aposta pola privada e a concertada.
En Vigo os problemas téñenos os
centros públicos pero non os concer-
tados.

E ti, estando como único representante
do BNG na corporación viguesa,
como o levas?, que tal estás de ánimos
e ilusión?

Teño unha ilusión enorme e estou
moi animado. Vigo é moito máis que
Abel Caballero, moito máis ca dino-
setos e luces de nadal, e hai un espazo
importantísimo de milleiros de vi-
gueses e viguesas que se senten orfos
dunha alternativa que estea ao servizo
das persoas e o propósito do BNG e
ser a súa voz

Si, pero despois de estardes 4 anos
fóra da corporación, agora es ti a
cara visible do BNG de Vigo, supoño
que será unha grande responsabili-
dade?

Eu sempre acreditei en que as tarefas
han de ser colectivas, malia que eu
poña a cara e a voz todo o traballo
do BNG é resultado do esforzo con-
xunto dos seus homes e mulleres. O
que si sinto, é a responsabilidade de
non defraudar non só ás máis de
8.000 persoas que nos votaron, senón
a outras moitas que viron como algo
positivo que o Bloque volvese á cor-
poración.



Levas apenas dous meses como con-
celleira da Marea de Vigo, malia
que é moi pronto, que valoración te
merecen?

Efectivamente é pronto, de momento
só tivemos un pleno ordinario, alén
dalgún máis extraordinario.
Ben, no pleno de constitución a túa
forma de prometer o cargo xa foi
moi rechamante.

A nosa, tanto a de Rubén como a miña
A “non renuncia aos principios in-
dependentistas e republicanos”, son
significantes con significado?

Desde logo que si. Eu milito no mar-
xismo de práctica independentista e
Rubén milita no socialismo republicano
e federalista.
Non o discuto, e dígoo con moito cariño

para Rubén, pero no seu caso tamén
milita no sindicalismo, digamos, “light”?
Rubén Pérez non ten nada de light.
Todo o contrario, Rubén é un home
comprometido e solidario en grado su-
perlativo.
Cando constataches que eras con-
celleira electa, cales foron os teus
sentimentos?

Foron encontrados; quedei satisfeita e
ilusionada polo novo horizonte que se
abría para min e para a Marea, e tamén
invadiume un certo sentimento de de-
cepción por non termos conservado a
terceira acta. Asemade, a persoa que ía
no número 3 na nosa candidatura, Xa-
quín Pastoriza de Podemos, sería un
activo extraordinario dentro do conce-
llo.

A túa compañeira Eva Solla decla-
raba en A Nova Peneira que “o al-
calde de Vigo compórtase como un
sátrapa, aos auténticos líderes non
lles fai falta esmagar a ninguén para
amosar o seu liderado”. Compartes
esa valoración?

Compártoa absolutamente, eu non
podería telo expresado mellor. A xe-
nerosidade democrática está moi
lonxe da maneira na que este alcalde

xestiona a súa lexítima maioría ab-
soluta.
Un hipotético observador imparcial,
alleo á cidade de Vigo, que vexa a
aritmética electoral deste concello,
debe pensar que para ter semellante
grado de apoio o goberno vigués
ten que estar facéndoo de marabi-
lla?

Vamos ver, para ter acadado un apoio
tan grande é evidente que fai cousas
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Oriana é a nova concelleira da marea de Vigo, xunto con Rubén Pérez
constitúe o grupo municipal desta formación política, malia que para o
que actúa como o rei dos Hunos sexan grupo mixto, e alén de ser unha
excelente poetisa, é unha muller moi culta e cordial coa que foi un
pracer conversar.

ORIANA MÉNDEZ, CONCELLEIRA DA MAREA DE VIGO

“NESTA CIDADE TODO O QUE LEVE O
APELIDO CIDADÁN CARECE DE VALOR PARA
O SEU ALCALDE”



SE NOS DIS QUE
NOS VICHES NA
PENEIRA TES UN
15% DE
DESCONTO NAS
TÚAS COMPRAS

entrevista
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que satisfán a moita xente. O noso
papel debe ser facer ver á maior canti-
dade de xente posible a miseria demo-
crática pola que transita esta cidade,
con escrupuloso respecto a quen entenda
a realidade doutra maneira.
Falemos do PXOM?

Nós entendemos que se debe reabrir a
comisión de participación para a re-
dacción do próximo PXOM, os cidadáns
e as cidadás de Vigo debemos ter moito
que dicir nun tema tan relevante, pero,
por desgraza, nesta cidade todo o que
leve o apelido “cidadán” carece de cal-
quera tipo de valor para o seu alcalde.
O alcalde mandouvos ao grupo mixto
tendo dúas actas, que ides facer ao
respecto?

De momento puxemos unha queixa
administrativa e no caso dunha resposta
negativa, teremos que estudar as medidas
a tomar. Cando no anterior mandato o
goberno municipal aprobou o actual
regulamento do pleno, que determinaba
como necesarios os tres concelleiros
para ter grupo propio a Marea de Vigo
non véndose afectada, porque naquel
momento nós tiñamos tres, fixo unha

emenda para que iso non fose así.
No primeiro pleno ordinario levastes
unha moción referente á educación,
explícanos en que consistiu?

Ven derivada das nosas conversas con
distintas asociacións de pais e nais, que
ano tras ano reivindican solucións para
problemas graves que padecen: recortes
en servizos, en docentes, problemas co
transporte e eivas varias que padece
fundamentalmente a educación pública,
pero non a privada ou a concertada.
Hai circunstancias moi alarmantes como
por exemplo o do colexio Castelao en
Navia, que cando teñen que ir ao
instituto mándanos a Beade
Sabes que pechan a EEI de Za-
máns?

Si seino, e desde logo que desde a
Marea de Vigo apoiamos radicalmente
á veciñanza desa parroquia, non só
nese asunto en particular senón en
moitos outros porque é unha parroquia
moi esquecida por parte da adminis-
tración municipal.
O goberno de Abel Caballero centra
as súas actuacións no casco e ten
esquecidas ás parroquias?

O centro de Vigo está sobre
atendido, e as parroquias
teñen deficiencias evidentes,
só cómpre circular por elas.
Que nos dis da talla das
árbores da Gran Vía?
A nosa posición é clara-
mente contraria. Nós dubi-
damos dos informes non
independentes que din que
todas esas árbores estean
enfermas e que precisen ser
talladas, por outra parte ta-

mén nos parece cuestionable o impacto
ambiental das ramplas mecánicas que
pretenden colocar.
Esta entrevista facémola en pleno
casco vello, hai pouco seica tivestes
algún tipo de manifestación explícita
contra algún desafiuzamento efec-
tuado moi preto de aquí, non?

Si, aconteceu no barrio do cura. Este
barrio está sendo desafiuzado para ser
vendido a fondos dos chamados voitres
non para a construción de espazos co-
lectivos senón para quen os poida pagar.
O caso concreto polo que me preguntas
se trata dun matrimonio expulsado da
rúa Santa Marta
O goberno local carece de sensibili-
dade para darlle respostas adecuadas
ás persoas que padecen este tipo de
problemas?

Si
Fuches convidada a asistir á proce-
sión do Cristo da Vitoria?

Si, fun convidada, e o máis curioso é
que é un convite do propio alcalde a
participar dos actos relixiosos con me-
dalla corporativa
E ti vas ir á misa e aos restantes
actos relixiosos?

Obviamente non. E desde logo que
non teño ningún problema coa liberdade
de conciencia nin me parece en absoluto
censurable que calquera cargo asista a
calquera acto relixioso a título persoal,
pero estou en contra da vinculación do
concello como institución con calquera
confesión ou acto relixioso.
Que pode esperar un veciño ou ve-
ciña de Vigo do traballo municipal
da Marea de Vigo?

Unha necesaria apertura de cara á súa

participación no tratamento de calquera
aspecto que atinxa á nosa cidade. Que-
remos contar con todo tipo de colectivos
e persoas e sermos á súa voz, pero
cando digo todos quero dicir todos sen
exclusión, porque as persoas son a nosa
forza. Todo o que se faga no eido insti-
tucional debe de estar conectado coa
rúa.
Falta arredor dun ano para as elec-
cións autonómicas, ti es militante
de ANOVA, como encara a túa or-
ganización política este proceso?

Temos unha asemblea nacional no mes
de outubro e alí debateremos e toma-
remos o camiño que a nosa militancia,
de maneira democrática decida.
E a túa opinión persoal cal é?

Desde AGE no ano 2.012 no noso es-
pazo político pasaron moitas cousas, e
por desgraza moitas non foron boas.
Malia a todo iso, a aposta pola unidade
segue vixente, que non debe depender
de cuestións internas, xa que a situación
social segue a esixir unha necesaria
unidade da esquerda.
Desde AGE, o espazo político no
que ti militas viviu constantes re
configuracións, entendo que a fixa-
ción definitiva será un obxectivo
esencial?

É desexable e é necesario.
De feito chegastes a ter un apoio re-
almente significativo?

E tanto que si, nas eleccións estatais do
ano 2.015 en Vigo chegamos a ser pri-
meira forza. E eses milleiros e milleiros
de persoas que nos apoiaron poden ser
recuperables e deben selo, pero claro,
debemos presentar un proxecto firme
e que ilusione.



VIGO.

O BNG urxiu esta a Xunta de
Galiza a elaborar “de inmediato” o
proxecto para a reconstrución e re-
modelación da lonxa de Canido. Para
concelleiro do Bloque en Vigo, Xabier
P. Igrexas, o feito de que o Goberno
galego inda non teña iniciado a ela-
boración do mesmo, cando se veñen
de cumprir seis meses do desplome
da cuberta da lonxa que provocou o
seu feche, é unha mostra máis da
“absoluta desidia da Xunta do PP
coa cidade de Vigo”.

Igrexas lembrou que a lonxa afo-
rraba uns custosos desprazamentos
até o Berbés e dinamizaba o conxunto
da parroquia de Oia. Emporiso, o
voceiro nacionalista criticou que me-
dio ano despois a Xunta se limite a
dicir que a finais de 2019 ou inicios
do 2020 se contará co proxecto. “Can-
to tempo máis van ter a lonxa inutili-
zada? Que fixeron durante estes seis
meses?”, inquiriu. “O único que van
facer é derrubar, tarde, unha estrutura
colapsada e obrigar ao sector a seguir
agardando indefinidamente”, repro-
chou.

O edil demandou que o proxecto
de reconstrución inclúa tamén a re-
modelación da lonxa, e que na súa
elaboración se teñan en conta as ache-

gas do sector e, nomeadamente, da
Confraría. “Canido merece unha lonxa
moderna, funcional e operativa, que
permita reactivar a actividade pes-
queira e que volva dinamizar a súa
contorna”, reclamou.
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Rúa 
Hernán Cortes, 14

Vigo

TABERNA

RIKITRÍ

Martiño Noriega, Xulio Ferreiro ou
Jorge Suárez son activos políticos,
ou xa deron todo o que podían dar?

Os tres son necesarios, eu diría incluso
que son dos imprescindibles como
outros e outras. Eles terán que decidir
o que facer, pero o que eu penso, e
considero que o que pensa o meu espazo
político é que os tres son necesarios.
E Luis Villares?

Para min, hai tempo que está politica-
mente morto.
Como ves a situación do estado?

Eu vexo que o PSOE enganou, unha
vez máis como tantas ao longo da súa
historia, porque nunca tiveron intención
de chegar a ningún tipo de acordo con
Unidas Podemos. Non sei a verdade
que pasará en setembro, é difícil de
prognosticar.
Pois Oriana, moitas grazas pola túa
amabilidade e unha última pregunta
para rematarmos; como está a túa
relación coa literatura?

En plena campaña quedei moi contenta
por ter gañado o premio de poesía Ro-
salía de Castro do Concello de Padrón,
e a relación coa poesía, que é o que eu
escribo, está moi ben, malia que a
política deixa moi pouco tempo para
calquera outra cousa.
Aínda que o que ti escribes sexa
poesía, quixera acabar convidándote
a que cando ti o desexes escribas un
artigo de opinión en A Nova Penei-
ra?

Moitas grazas polo convite, e desde
logo que podes contar con iso.

O bNG de Vigo urxe a reconstrución
e remodelación da lonxa de Canido

O TEU
XORNAL

EN GALEGO
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PONTE CALDELAS.

Ricky Merino (Operación Triunfo
2017) e Famous (gañador de Opera-
ción Triunfo 2018)  deixaron pegada
en Caldelas. Eran o prato forte do
Caldelas Xoven e “triunfaron” so seu
directo na Alameda. Centos de mozas
e mozos asistiron a esta cita musical
cuxo cartel protagonizaban os ex con-
cursantes de Operación Triunfo.  Ricky
Merino meteuse ao público no bolsillo
co seu tema “Miénteme” mentres que
Famous saíu pisando forte, e antes
da chegada do seu último single, fixo
que toda a Alameda bailase coa in-
terpretación de Calypso. Despois,
como dixemos, ofreceu o seu primeiro
directo do seu single “Bulla”. Famous
chegou a dicir que “non sei se o co-
ñecerá moita xente, é un tema moi
novo” pero ese medo xa se lle quitou
en canto viu que o público demandaba
esa canción dende a súa chegada ao

escenario.  David Lafuente (ex inte-
grante de Auryn) tamén deixou pegada
coa interpretación do tema “Me lla-
mas” (tema de Piso 21) e pola súa
banda o artista da terra, o galego
Brokktt non deixou a ninguén indi-
ferente grazas ao seu “flow”. Eles e
os DJ´S convidados fixeron que as
mozas e mozos de Ponte Caldelas, e
todos os que se achegaron ata alí na
noite do venres, desfrutasen moitísimo
do pistoletazo de saída das Festas
das Dores. 

O sábado arrancará a xornada con
pasarrúas dende media mañá, pasando
polo Festival Folcrórico Internacional
que terá lugar ás 20:30 na Alameda e
onde participarán, unha das bandas
organizadoras, Os Coribantes xunto
co grupo folcrórico “Chispa” de Pla-
sencia e o Rancho Folcrórico Cam-
panha de Oporto, máis de 150 artistas
daránse cita neste evento. 

Famous e Ricky Merino
“triunfan” no V Caldelas Xoven

PONTE CALDELAS.

Centos de persoas desfrutaron nesta
tarde de sábado en Ponte Caldelas da
primeira HOLI PARTY, unha cita que
tivo lugar na explanada do campo de
fútbol en Chan da Barcia e que comezou
ás 19:00. Catro horas de diversión onde
as cores estiveron moi presentes, houbo
40 kilos de polbos de cores que se dis-
tribuíron mediante extintores e, ademais,
esta festa tamén contou con disparos de
comprensión que se realizaron dende
unha gran distancia co fin de favorecer
o espectáculo. 

As veciñas e veciños de Ponte Cal-
delas cumpriron co único requisito desta
festa, ir vestidos de branco. Unha cita
na que puidemos ver sobre todo a mozos
do pobo e chegados de outros puntos
da provincia e á que tamén asistiu
público familiar que desfrutou e moito
do bo ambiente desta primeira Holi
Party.

Este evento contou con 10 mil vatios
de son, pantallas LED, animación, acti-
vidades para todos os públicos e con
sorpresas e agasallos para os asistentes. 

Dumore e Álvaro Malvar foron os
DJs convidados da xornada en Ponte
Caldelas que se encargaron de poñer os
éxitos do momento. Baile, cores e di-
versión déronse cita nesta Holi Party,
onde ademáis, o tempo acompañou e
sol se deixou ver permitindo e axudando
a mellorar o bo ambiente desta festa. 

Ponte Caldelas vístese de cores
coa HOLI PARTY

ponte caldelas

Pedreira, 7
Baixo
A Lama
986 768 261

CASA DO POBO

MENÙ DO DÌA E COMIDAS
POR ENCARGO

COCHERA, 7 
A LAMA 

986 768 199



Agosto 2019 [55]

ponte caldelas

PONTE CALDELAS.

O “Solombo a miña maneira” de
Verdugolandia, é a tapa gañadora do
concurso gastronómico Caldelas Tapas.
O alcalde, Andrés Díaz, foi o encargado
de abrir o sobre e de descubrir o
gañador desta edición. 

O certame botou a andar o 5 de
xullo e desenvolveuse todos os venres
ata o 2 de agosto, cunha pausa o 12 de
xullo, debido á celebración da Festa
Gastronómica do Emigrante. 

Como é habitual o primeiro paso
deste certame foi a cata por parte do
xurado profesional que determina o
establecemento gañador. Este ano, a
cata foi a comezos do mes de xullo, e
o xurado estivo presidido por Xosé
Cannas (Pepe Vieira), cociñeiro cunha
estrela Michelín e que rexenta o seu
restaurante en Raxó. Ao seu lado esti-
veron Sergio Orge (un dos ex-respon-
sables do Cafetín de Pontevedra, varias
veces gañador do concurso de tapas
de Galicia e actualmente xerente do
restaurante A Eira, de Barro) e Conchi
Amoedo, reposteira local responsable
de Pica e Peca.

O fallo do xurado, unha vez valo-
radas as tapas, quedou depositado nun
sobre lacrado que hoxe foi aberto no
concello de Ponte Caldelas nun acto
público.

O xurado valorou especialmente a
calidade das propostas gastronómicas
dos concursantes e salientou tamén a
abundancia das tapas, que se venderon
ao prezo de 1,50 euros, bebida á parte.
Un prezo moi competitivo polo que se
puideron degustar delicias gastronó-
micas que este ano chegaron co marisco

como protagonista, aínda que tamén
houbo clásicos da cociña galega e
algún que outro bocado de verán.

Un total de 12 locais de hostalería
participaron neste evento que supón
un movemento dunhas 10.000 tapas
vendidas cada ano. Os participantes
deste ano foron O Recanto (Sabores
da ría), Tapería Klimbim (Alemanas),
Pastelería Acuña (Bocado campestre),
Cervexaría Alameda (Verano en la pla-
za), Verdugolandia (Solomillo a mi
manera), Restaurante 501 (Caballitos
de mar en su medio), La Terracita
(Volcán de sabor), Tapería Victoria
(Capricho galego), Asador del Chavo
(Diamante negro), Albergue Jamarte
(Rollito 3.0), La Tribu (Tosta de ma-
risco)e Bar Parada (Calamar San Juan).

Dende o Goberno local caldelán
acóllese con satisfacción a positiva
impresión que a oferta gastronómica
que Ponte Caldelas causou no xurado
profesional. 

Verdugolandia gaña o premio dunha
nova edición do Caldelas Tapas

O mellor ambiente
da Comarca

Ponte Caldelas

La Parada

TAPERÍA VICTORIA
PONTE CALDELAS

FÁBRICA DE MUEBLES e CARPINTERÍA

LUGAR TOURÓN 55 - PONTECALDELAS
986 750 291
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redondela

PRATOS COMBINADOS - BOCATAS
HAMBURGUESAS - MENÚ DO DÍA

POR ESTE CAMIÑO 

O camiño foi longo, moi longo,
foi malo tamén:
os tropezos que nel abundaban 
facíano difícil, cansaban os pés. 
Moito lodo cubría o camiño
, e máis dunha vez 
os nosos pés, doloridos e débiles,
andando inseguros afundíronse nel.
E o camiño foi longo e foi malo...
e que estraño é! 
en camiños moi curtos e fáciles
que andei na vida máis que hoxe me cansei
. É porque este penoso camiño estéril non foi:
porque a miña alma, nas súas ansias de abella,
por ese camiño buscou e topou mel. 

VICENTA CASTRO

POR ESTE CAMINO 

El camino fué largo, muy largo,
fué malo también:
los tropiezos que en él abundaban
lo hacian difícil, cansaban los pies.
Mucho lodo cubría el camino,
y más de una vez
nuestros pies, doloridos y débiles,
andando inseguros hundiéronse en él.
Y el camino fué largo y fué malo...
y qué ¡extraño es!
en caminos muy cortos y fáciles
que anduve en la vida más que hoy me cansé.
Es porque este penoso camino
estéril no fué:
porque mi alma, en sus ansias de abeja,
por ese camino buscó y hallo miel.

THIS WAY

The road was long, very long,
It was bad too:
the stumbling blocks that abounded in him
They made it difficult, they tired their feet.
A lot of mud covered the road,
And more than once
our feet, sore and weak,
walking insecure they sank into him.
And the road was long and it was bad. ..
and how strange it is!
on very short and easy roads
I walked in life more than today I got tired.
It's because this painful road
Sterile was not:
because my soul, in its hunger for bee,
That way he looked and I found honey.

OUTEIRO DAS PENAS 16 - CESANTES - REDONDELA

Este poema está dedicado por ASADOR LOS PEREGRINOS a todas e todos os camiñantes e
peregrinos que nos honran coa súa compañía

O ENTROIDO
DE VERÁN DE
REDONDELA Á
ALTURA DAS
MELLORES
FESTAS DE
GALICIA
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Todo un exemplo de heroísmo e
solidariedade son as chamadas

Madriñas de San Simón, mulleres da
Portela, Cesantes e Redondela, que
foron quen de elaborar un tecido so-
lidario para os presos do campo de
concentración franquista sito na mes-
ma illa. Contan que tan só os fami-
liares podían escribir ou enviar pa-
quetes entón fixéronse Madriñas e
arriscando a súa vida lavaban a roupa
dos presos, facíanlle empanadas, e
enviaban mensaxes de alento cosidas
nas roupas acabadas de lavar, incluso
servían de nexo cos familiares de
fóra do pais galego contándolles as
penalidades diarias que lles facían
chegar por carta..

O BNG o 20 de xullo quixo render
homenaxe as heroínas. Coa illa ao
fondo como testemuña, o grupo de
teatro Mesturart fixo unha perfor-
mance na que mostraban un día dos
presos, dende que se erguían ata que,

despois de traballos forzados e atroces
vexacións, os que non eran fusilados
ou afogados, íanse a durmir extenua-
dos, hacinados uns enriba de outros
establecendo quendas para cambiaren
de postura. Ao final do acto a Poetisa
Olga Nogueira interpretaría a canción
do barco prisión Upo Mendi que can-
taban os presos.

Anxo Lusquiños, responsable local
do BNG, na súa intervención quixo
salientar a valentía destas mulleres
así como o esquecemento por parte
da antiga corporación desa parte da
historia 

Por outra banda o deputado pro-
vincial Luis Bará prafraseou a Pilar
Gallego: “O das mulleres ten que
quedar escrito porque o dos homes
sempre queda escrito" exixindo un
papel na historia para as mulleres
que coma as As Madriñas loitaron,
arriscaron todo pola liberdade e polo
ben estar dos presos. Finalmente quixo

poñer de manifesto a nefasta política
da Xunta de Galicia empeñada en
converter San Simón na illa do es-
quecemento con festivais coma o "sen
sal", ceas medievais con canto gre-
goriano ou xogos de piratas na procura

dun tesouro que xamais existiu.  Re-
mataba o acto cunha emotiva ofrenda
floral que de seguro as Madriñas que
non están, soprando nas ondas da ría
farían chegar aos seus afillados pre-
sos.

O BNG HOMENAXEA ÁS MADRIÑAS DA ILLA DA MEMORIA

Peixes e mariscos 
da Ría de Vigo
Menú do día

R/ Isidoro Queimaliños, 41
Redondela - 986 401 194

Repostería creativa
Panadería
Lambonadas
Xeados

“ TRASPÁSASE NEGOCIO
A PLENO RENDEMENTO"
Calle General Rubín, 22 - Redondela

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

CENTRO CULTURAL VILAR DE INFESTA
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682 152 025 - 886 310 577
Na Pantalla Cesantes

REDONDELA. Ao lado do parque do Salgueiral

Café - Bar

Canto tempo levas traballando no bar
Tito?

Toda a miña vida, eu nacín aquí
Pero algo máis na túa vida farías?

Si ohh, tamén estiven na construción
na automoción e no mar, pero sempre
que traballei, de feito na construción
traballaba toda a semana fóra, cando
volvía axudaba no tranquilo.
Cantos anos de historia ten o bar?

Arredor de 70, como sabes fundouno a
miña avoa Palmira, malia que levamos
arredor de 20 anos pechando en inverno.
Agora mesmo abrimos en Maio e pe-
chamos en Outubro.
Ti supoño que terás o costume de co-
mer todo o ano, que fas desde novem-
bro a abril?

Estou no mar e axudo á miña muller
no seu negocio de Puxeiros.

Ben, e que tal é Montse como xefa?
A miña muller é unha persoa marabillosa
e eu agradézolle moitísimo a súa pa-
ciencia e compañía.
Ti es unha persoa nova, pero levas xa
máis e 30 anos no sector non estás
canso?

Imos ver a meu sector é moi escravo,
eu só abro en verán pero son 150 días
sen descansar nin un só día; mañá tarde
e noite. E non, de momento non estou
cando, gústame moito o traballo e a
miña implicación emocional co Tran-
quilo é tan intensa que aínda me queda
corda para rato.
Como é o voso sistema de traballo?

Nós sempre traballamos con cinco pro-
dutos básicos: Mexillóns, Navallas,
Zamburiñas, Peixiños, calamares e pe-
mentos de Padrón, sempre con materia
prima de primeirísima calidade. E logo
adaptámonos ás necesidades do cliente,
o que nos pidan nós preparámosllo.
Que horario tedes?

Desde as 12 da mañá ata peche.
Cantas persoas traballades aquí?

Entre catro e seis.
O persoal cámbialo cada ano?

Non, procuro que sempre sexa o mes-
mo.
E en inverno porque non abres?

O local non está preparado para o in-
verno.

Ti tes nenos pequenos, este é un negocio
que consideres para o seu futuro?

Eu para os meus fillos quero o mellor
do mundo e sobre todo e ante todo
quero que sexan felices. A min gusta-
ríame que o Tranquilo continuase des-
pois de min, malia que eu aínda teño
corda para rato, pero preferiría que os
meus fillos traballasen noutra cousa,
aquí é preciso dedicarlle infinidade de
horas, e ás veces algún cliente non
comprende que nós somos tamén hu-
manos e precisamos descanso. O traballo
é moi intenso, pero quero deixar claro
que é enormemente gratificante.
O perfil de clientes que máis abun-
da?

Veñen turistas, pero fundamentalmente
xente da comarca de todo tipo de
estratos sociais. E o que máis orgulloso
me fai sentir, que a visita ao Tranquilo
e un costume que se espalla de xeración
en xeración. Ás veces veñen netos de
clientes antigos que se emocionan e
me fan emocionar cando nos contan
que os seus avós xa eran clientes no-
sos.
O que tedes e moitos, verdade?

Afortunadamente, o amor que sentimos
polo nos traballo, creo, con humildade,
que dá os seus froitos, e podemos con-
servar a unha gran cantidade de clientes
que máis que clientes podo dicir que
xa son os nosos amigos.

CLEMENTE BASTOS “ TITO”. UN HOME TRANQUILO

Non creo que haxa ninguén na comarca
de Redondela e case me atrevería a dicir
que en toda a provincia de Pontevedra
que non coñeza o Bar Tranquilo de
Cesantes. Cando eu era neno, gozaba
ceando cos meus pais alí, a carón da de
Roxelio , da de Farruca da de Nola, e
agora que son home, sigo gozando
ceando alí coa miña filla. Tito, é o seu
propietario e bo amigo da Nova Peneira.

“A miña implicación emocional co Tranquilo é tan
intensa que aínda me queda corda para rato”
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Tres meses despois de ser elixida a pri-
meira alcaldesa da historia de Redondela,
cales son os teus sentimentos?

Estou moi orgullosa da confianza que
a veciñanza de Redondela depositou
en todo o noso equipo. Asemade sinto
unha enorme responsabilidade por facer
todo o que merece Redondela, e unha
ilusión inmensa en poder desenvolver
todos os nosos proxecto.
Como son as relacións con AER, o
voso socio de goberno? 

As relación son excelentes. Eu síntome
moi cómoda traballando con eles e en
verdade que non existe ningunha dife-
rencia, para min, entre as e os conce-
lleiros, xa sexan de AER ou do PSOE.
Somos un equipo de goberno unido e
cohesionado.
Que valoración te merece a decisión
do BNG de non entrar no goberno?

Eu sempre quixen que o BNG entrara
no goberno, desde o primeiro momento
foi a miña intención. Respecto, como
non podía ser doutro modo, a súa deci-
sión, e quero dicir que lin a entrevista
que A Nova Peneira lle fixo á súa con-
celleira Jessica García, na que mani-
festaba a súa intención de exercer unha
oposición construtiva, naturalmente
comparto a súa valoración e esta alcal-
desa téndelle a man ao BNG para tra-
ballarmos de maneira construtiva e leal.
E a oposición do PP tamén a prevés
construtiva?

O que teño que dicir ao respecto da

oposición do PP, é que a práctica política
agresiva e con descualificacións persoais
está nas antípodas da miña forma de
entender a realidade. Xa poden utilizar
ese modus operandi todo o que queiran,
que no terreo enlamado, a Digna Rivas
nunca a van encontrar.
A organización da festa da Coca
encontráchela xa pechada cando
chegaches?

Non de ningún modo. Estaban as or-
questras e catro cousas máis pero o
resto non. Había moitísimo traballo
pendente, de feito tiven que aparcar a
formación de goberno para centrarme
na festa da COCA. Quixera aproveitar
as vosas páxinas para agradecer ás fun-
cionarias e funcionarios do noso Con-
cello a súa inmensa profesionalidade,
e o seu esforzo e a súa competencia en
xeral, e a súa enorme colaboración coa
miña persoa na organización da COCA
en particular.
Quedaches satisfeita do seu resul-
tado?

Con toda humildade penso que se pode
dicir que saíu moi ben.
Antes de que me esqueza alcaldesa;
eu corto o pelo nunha perruquería
de Chapela, acabo de vir de cortarmo
e a persoa que sempre me atende
encargoume que che dixera que, ao
seu xuízo, a súa parroquia estaba
moi mal atendida pola anterior cor-
poración e cominoume a que che
exhortara a un maior e mellor es-

forzo do teu goberno na atención
das moitas necesidades que ten Cha-
pela.

Vaia, que casualidade, eu tamén corto
o pelo en Chapela. Imos ver, eu comparto
a valoración da túa perruqueira en re-
lación a que o anterior goberno non
atendía adecuadamente a Chapela, pero
non só a Chapela senón a todas as pa-
rroquias. E desde logo, manteño con
absoluta firmeza o meu compromiso
de tratar con xustiza e equidade a todas
e cada unha das zonas de Redondela, e
a Chapela tamén, e tanto que si.
Xa podes dicir que fixestes algo ao
respecto?

Pois si, na programación cultural de
verán un día de cada fin de semana hai
unha actuación en Chapela, e por certo,
en Reboreda e Cesantes tamén. Así
mesmo estou pendente de concretar
unha xuntanza co alcalde de Vigo, pois

non debemos esquecer que Chapela
toca con esta cidade, para traballarmos
en conxunto.
Subamos un pouco e falemos de
Rande. Que tes que dicir do asunto
dos contenedores?

A nosa posición é moi clara; opoñé-
monos rotundamente. E así o fixen
saber na primeira xuntanza do consello
do porto á que tiven ocasión de asistir.
Entroido de verán:” familiar, inclu-
sivo e igualitario” explícanos iso?

Eu creo que a esta importante festa do
noso pobo había que darlle un cambio
que o dirixira cara a eses tres parámetros.
Queremos un entroido para as familias,
queremos un entroido para todas e
todos e queremos un entroido en igual-
dade. Quero deixar moi claro que non
aspiramos a ningún tipo de milagre co
entroido, pero o que non queremos é
ningún tipo de macrobotellón, preten-

DIGNA RIVAS. ALCALDESA DE REDONDELA

Poucos días antes do inicio dunha das nosas festas preferidas, o entroido de
Verán de Redondela, achegámonos ata o concello a conversar coa súa nova
alcaldesa, a socialista digna Rivas. Velaí vai o que deu de si a conversa.

“A PRÁCTICA POLÍTICA AGRESIVA E DE DESCUALIFICACIÓNS
PERSOAIS ESTÁ NAS ANTÍPODAS DA MIÑA FORMA DE ENTENDER
A REALIDADE. O PP DE REDONDELA, XA PODE UTILIZAR ESE
MODUS OPERANDI, TODO O QUE QUEIRA, PERO A DIGNA RIVAS,
NO TERREO ENLAMADO, NUNCA A VAN ENCONTRAR”
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demos unha festa sa para todas e para to-
dos.
Por que sacastes a gala drag queen?

Despois de ter falado con distintos colectivos
LGTBI e valorarmos as súas opinións con-
sideramos que era o máis adecuado. Com-
partimos e apoiamos a loita polos dereitos
do colectivo LGTBI, desde logo que si, pero
entendemos que hai mellores formas de fa-
celo.
A celebración do festival Sinsal non choca
coa vosa posición cando erades oposi-
ción?

Xa estaba comprometido co anterior goberno.
A partir de setembro teremos que sentarnos
coñecer a opinión de todo tipo de colectivos
e ver de que maneira enfocamos ese tema.
Que sucede coa policía local?

Eles fan unha labor moi importante, pero o
número de axentes é claramente insuficiente.
Redondela chegou a ter 30 oficiais de policía
e agora mesmo estamos en 15.Agardo que o
ano próximo este problema estea completa-
mente arranxado, e xa poidamos ter un
número de oficiais de policía adecuado para
atender as necesidades da poboación de Re-
dondela.
Vamos ter orzamento no 2020?

A nosa idea é que si.
Botas de menos a DEP?

A miña etapa como deputada provincial foi
extraordinaria, aprendín moitísimo e coñecín
a persoas moi capaces que daban o mellor
de si mesmos en beneficio do ben común.
Agora estou noutra fase, ser alcaldesa de
Redondela éncheme completamente e fai
que desborde ilusión por dar o mellor de
min en servir ao meu pobo.
Falta moi pouco para as eleccións auto-
nómicas alcaldesa ?

Si, e agardo que tamén lle quede moi pouco
ao PP na Xunta. A Galicia faille falta un
cambio que deixe atrás estes anos letais para
a nosa terra do presidente Feijoo, un cambio
que necesariamente ha de vir liderado polo
impulso do partido socialista e que faga a
Gonzalo Caballero o próximo presidente da
Xunta.
E para rematar Digna, que vai pasar en
setembro co goberno de España?

Eu espero que impere a sensatez e a cordura,
e que se chegue a un acordo de goberno pro-
gresista que foi o que maioritariamente vo-
tamos as cidadás e os cidadáns de España, e
que non sexa necesario repetir as eleccións.

Ánxel Casal naceu en Teo, na
Coruña, un 17 de decembro

de 1895. Desde moi pequeno axu-
daba á súa familia na fonda que ti-
ñan na praza de María Pita. Como
moitos galegos emigrou en 1909,
sendo un adolescente de tan só 14
anos, marchou a Buenos Aires,
pero rematou regresando aos dous
anos. De volta puido entrar a tra-
ballar no Consulado de Francia,
aínda que a súa precaria situación
económico obrigoulle de novo a
emigrar. Neste caso fíxoo a Bordeus
pero tampouco estivo moito tempo.
Cando retornou a Galicia presen-
touse voluntario para facer o ser-
vicio militar desde 1914 ata 1917,
época da que do que sempre gar-
daría malos recordos e valoraba
de forma moi negativa.

Uniuse ás Irmandades dá Fala
da Coruña, colaborou no Conser-
vatorio de Arte Galego e foi o pro-
motor e primeiro mestre da escola
do ensino galego, galeguista e
laica, das Irmandades, a primeira
que utilizou oficialmente o galego
desde 1926 a 1931.

En 1920 casou con María Mi-
ramontes e para sobrevivir abriron
unha tenda de tecidos. En novembro
de 1924, en colaboración con Lean-
dro Carré Alvarellos, fundou a Edi-
torial Lar.

Lar representou o verdadeiro
comezo da novelística galega, pois
creou unha colección de breves
novelas mensuais, cuxa tirada era
de 3000 exemplares. Abriron a co-
lección cun título de Wenceslao
Fernández Flórez, “A miña muller”,

e a colección resultou un verdadeiro
éxito editorial. Compraron imprenta
propia e empezaron a editar o ór-
gano galeguista A Nosa Terra.

Desvinculouse desa iniciativa
para fundar en 1927 a Editorial
Nós. Da súa imprenta saían A Nosa
Terra e a revista Nós. A revista
Nós, que se fundou en Ourense en
1920 e que a partir do número 16
empezouse a imprimir en Ponte-
vedra en busca de menores custos,
malia todo tivo que suspender a
súa publicación dous números des-
pois, o 1 de xuño de 1923, atopa
na imprenta Lar o medio para
seguir publicándose. O 25 de xullo
de 1925 saíu o número 19.

O nome completo da editorial
era « Nós, Publicacións Galegas e

Imprenta». Toda a súa actividade
estaba relacionada coa cultura de
Galicia. O taller imprimía a revista
A Nosa Terra, que servía como ór-
gano oficial das Irmandades dá
Fala. Tamén publicou O Momento,
un xornal vespertino, e a maior
parte das publicacións do Instituto
de Estudos Galegos. Casal tamén
era un membro moi activo do Con-
servatorio de Arte Galega da Co-
ruña, co que colaborou na posta
en escena de varias obras de teatro
galego. En 1930 fundou o xornal
republicano O Momentoque, o cal,
por falta de apoio, só duraría 14
números e arrastraría a Nós case á
quebra.

En agosto de 1931 trasladouse
a Santiago de Compostela para
tratar de salvar a editorial. Militante
desde a súa creación do Partido
Galeguista, foi alcalde de Santiago
desde febreiro de 1936 ata o seu
asasinato. Alí continuou imprimin-
do e colaborando con diversas ini-
ciativas republicanas, galeguistas
e sindicalistas. Foi o editor e im-
presor das revistas vangardistas
Claridade (1934) e Ser (1935) e
promotor da Asociación de Escri-
tores de Galicia, creada en abril
de 1936 e truncada pola guerra ci-
vil.

Tras a sublevación militar do
18 de xullo escapou cara á parro-
quia de Vilantime, en Arzúa. Foi
detido o 4 de agosto, e o seu corpo
apareceu o 19 de agosto nun foso
da estrada da parroquia de Cachei-
ras, marcado hoxe cun pequeno
monumento.

“O ASASINATO DE ÁNXEL CASAL,
ALCALDE DE SANTIAGO”
Hoxe imos falar de Ánxel Casal, político, editor e home de letras por igual que dedicou parte da súa
vida a espallala cultura do noso país. Pertencía ao Partido Galeguista, foi membro de Irmandades
da Fala foi un dos redactores do Estatuto de Galicia de 1936, fundador da Editorial Lar, da Editorial
Nós, alcalde de Santiago e vicepresidente da Deputación Provincial da Coruña, asasinado polo
réxime franquista seis meses despois de tomar o cargo de alcalde da capital do noso país.



[VIII] Agosto 2019

Este conxunto de Estruturas de pedra
de Yonaguni, situadas fronte a illa

xaponesa de Yonaguni ao sur de Okinawa
e pertencentes ao arquipélago xaponés
de Ryu Kyu foron descubertas ao redor
de 1985- 1987 polo submarinista xaponés
Kihachirō Aratake quen as atopou por
casualidade. Trátase dun megalito, que
probablemente estivo fóra do mar durante
as eras glaciares, con formas na súa su-
perficie que parecen ser talladas polo
ser humano.

Especulouse moito sobre a orixe
deste monumento como se lle deno-
mina en Xapón. Para diversos xeólogos
e historiadores, as estruturas poderían
ter unha orixe natural, mentres que
outros sosteñen que estas estruturas
mostran un traballo artificial e humano,
polo menos en parte. Esta pirámide
en terrazas parece ser creada utilizando
man de obra cualificada e tecnoloxía
avanzada, pertence á prehistoria. A
estrutura consta dunha enorme rede
de edificios, incluíndo castelos, mo-
numentos e un estadio, todos conec-
tados por un sistema elaborado do
que parecen ser estradas e vías fluviais.
A máis grande é unha pirámide mo-
nolítica, que se alza ata unha profun-
didade de 25 metros.

O máis probable é que fose mer-
gullada debido a un desastre, como
un gran terremoto e posterior tsunami.
Xapón atópase na rexión de gran ines-
tabilidade tectónica do Anel de Lume
do Pacífico. Fortes terremotos son
moi comúns nesta área.

O Dr. Masaaki Kimura, un xeólogo
mariño da Universidade de Ryukyu,
mergullou alí durante máis de 18 anos
para medir e mapear as características
do Monumento Yonaguni. El opina
que as pedras submarinas son os restos
dunha cidade de hai 5.000 anos. Ba-
séase na datación das estalactitas ato-
padas en cavernas que se afundiron
asemade que a suposta cidade. 

Afirma identificar marcas e signos
gravados na pedra e rocas esculpidas
con formas de animais. Así mesmo
identificou dez estruturas en Yonaguni
e cinco estruturas similares máis na
illa principal de Okinawa. En total as
ruínas cobren unha área que abarca
300 por 150 metros.

Cos anos, creou unha imaxe deta-
llada deste antigo sitio e atopou moitas

similitudes entre as estruturas baixo a
auga e sitios arqueolóxicos en terra.

Isto daría forza ás especulacións
segundo as cales Yonaguni puido ser
parte da civilización de Mu e que
logo desapareceu, tal e como a Atlán-
tida ou Thule. Trataríase dunha cons-
trución realizada polo menos hai 10
milenios, o que a convertería xunto
ao santuario de Göbekli Tepe na es-
trutura arquitectónica máis antiga co-
ñecida, moi anterior ás primeiras edi-
ficacións de Mesopotamia, Exipto, In-
dia e China.

Particularmente, segundo estas teo-
rías, unha estrutura en forma de túnel
de 1,2 metros de alto, que forma parte
dunha greta na pedra, representase un
formidable obstáculo para acceder ao
resto da estrutura cando esta non estaba
baixa a auga. A greta tamén sería moi
peculiar, por estar composta por pedra
calcárea, un tipo de pedra que non
existe na rexión. Dous orificios circu-
lares adxacentes de aproximadamente
2 m de profundidade non concordarían
co resto da estrutura, de xeito que
serían tallados. A súa finalidade sería
o almacenamento de auga, aínda que
outros pensan que poden ser as bases
para alicerces dalgún tipo. Cara a un
extremo do monumento atópase unha
pedra ovalada que tampouco parece
concordar co conxunto. O seu extremo
superior apunta cara ao norte, e podería
utilizarse para determinar a hora do
día. Para a talla da roca, realizada
antes da invención de utensilios me-
tálicos, utilizáronse cuñas de madeira,
co remate de romper limpamente partes

da roca. O 4 de maio de 1998, partes
da illa e do monumento foron des-
truídas por un terremoto submarino.
Despois do terremoto realizáronse fil-
macións submarinas descubrindo novas
estruturas xamais vistas anteriormente,
cuxa forma é similar aos Zigurats de
Mesopotamia, con características in-
sospeitadas que, segundo algúns, des-
mentirían a súa orixe xeolóxica, con-
verténdoos nos edificios máis antigos
do mundo.

En termos históricos e arquitec-
tónicos, non se lle poden atribuír a
súa construción ao reino de Ryū kyū,
xa que historicamente, o ente é recente
(séculos XII- XVII), posto que ata
agora non se descubriron as ferra-
mentas con que se construíron as es-
truturas e as súas dimensións son
comparadas coas Pirámides de Exipto,
Mesopotamia, México e Perú. Tamén
se atoparon buracos nas cimas das
estruturas cuxa función sería dar ci-
mento aos postes de madeira que so-
portaban o teito.

A orixe das edificacións é anterior
ao cabo da era glacial, xa que segundo
opinión do xeólogo Teruaki Oshī, que
o home as construiría aproveitando
algunhas formacións xeolóxicas pree-
xistentes, onde hai conexións interes-
truturais que posteriormente foron des-
truídas por sucesivos sismos, a área
das estruturas sitúase sobre unha pro-
nuncia telúrica, o que denota un gran
nivel de organización. Así, na época
en que foron orixinadas, a área de
Yonaguni formaba parte da ponte que
unía as illas de Taiwan, Ryū kyūe Xa-
pón con Asia en tempos da última

glaciación, dado que o nivel do mar
era máis baixo que o actual por mor
da acumulación de xeo nas zonas té-
pedas. Os seus supostos construtores
pertencerían a unha civilización moito
máis sofisticada que as coñecidas da
antigüidade, formadas despois do IV
milenio AC.

Pero non todo o mundo opina como
Kimura. Robert Schoch, profesor de
ciencia e matemáticas da Universidade
de Boston, está convencido que nin-
gunha das estruturas de pedra é obra
da man do home. Segundo el trátase
de formacións xeolóxicas suficiente-
mente coñecidas e propias dunha zona
con importante actividade sísmica.

Patrick D. Nunn, profesor de Geo-
ciencias Oceánicas da Universidade
do Pacífico Sur, estudou con detalle
estas estruturas, e sinala que as estru-
turas por baixo da auga continúan nos
cantiis de lousa de Sanninudai e que
foron " formadas unicamente por pro-
cesos naturais". Conclúe que no que
respecta a as estruturas submarinas
"non parece haber ningunha razón
para supoñer que son artificiais".
Outros exemplos de formacións natu-
rais con caras planas e afiadas arestas,
son as columnas de basalto da Calzada
do Xigante en Irlanda do Norte e a
formación de escaleira natural na Old
Rag Mountain no Parque natural de
Shenandoah en Virginia, EEUU.

Como vemos diferentes opinións
sobre a súa orixe e formación pero,
dende logo, un sitio marabilloso que
chama a atención a gran número de
turistas, atraídos polas sorprendentes
estruturas.

“AS ESTRUCTURAS DE YONAGUNI”
HOXe ImOs COÑeCeR ás esCTRUCTURAs de YONAGUNI, UNHA mARAVILLA
dO NOsO PLANeTA, NON se sABe se FeITA POLA mAN dO HOme OU POLA
NATUReZA, PeRO deNde LOGO UN LUGAR INCRÍBLe, PARA O OLLO dO seR
HUmANO, dIGNO de esTUdAR e AdmIRAR.

FOTOS: MASAAKI KIMURA

OS SITIOS MÁIS CURIOSOS DO MUNDO (XX) POR G. FIGUEIREDO
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REDONDELA.

O pasado sábado 10 de agosto, o co-
lectivo Artelixo de Redondela levou a
súa mensaxe medioambiental e artística
ao Caurel. Unha viaxe de ida e volta.
Coma as que un grupo de redondeláns/ás
leva anos facendo á aldea caurelá de
Vieiros, onde levan organizado diversas
actividades coa veciñanza, tendo “O
Patio da Tola” como local de referencia.

Este mesmo local, alternativo e diná-
mico, é o que acolleu este desembarco
mariñeiro, guiado polas “Bágoas da
serea” que fixo dúas paradas. Unha ás
12h na Casa das Tecedeiras (Vieiros),
onde se instalou e inaugurou a obra in-
dultada nesta edición 2019 do Artelixo
de Redondela: a peza “Bágoas de serea”

do artista Kiko Amoedo e a escritora
Olga Nogueira, e que se xestou como
obra final da limpeza da praia de Cesantes
coordinada no outono pasado desde o
colectivo ecoloxista ADEGA. A obra
pasará desde o vindeiro sábado a formar
parte da decoración da Residencia A
Casa das Tecedeiras, en Vieiros.

A partir das 12:30h, no Patio da Tola,
tivo lugar unha xuntanza aberta infor-
mativa do Artelixo, á que estiveron con-
vidados todos os visitantes e veciños.
Ao rematar a xuntanza ofrecéuselle aos
presentes que así o desexen un xantar a
prezos populares con especialidades da
terra do choco, tamén con versión vexe-
tariana-vegana. E a xornada rematou cun
micro aberto e unha foliada.

Vieiros de Artelixo, de
Redondela ao Caurel



Ruht, ti es de Vigo e estudante de
Belas Artes en Pontevedra, non si?

Si, de Vigo e estudante en Pontevedra
na metade da carreira de Belas Artes, a
piques de comezar terceiro agora en
Setembro.
"Mulier Sapiens" Chamase a túa obra,
que nos queres achegar con ela?

Pois eu quixen facer unha chiscadela
ao Homo sapiens en tanto en cando a
historia sempre é contada dende un
punto de vista heteropatriarcal, de feito
podes ver como Homo-home, xa dende
o principio dos tempos se ven alongando
na historia e mudei homo por Mulier
para reivindicar que as mulleres na pre-
historia xa existían e de seguro tiveron
un papel relevante.
Hai unha cousiña que me chamou a
atención na túa recensión, ao pé de
obra onde esperas que nalgún momento
haberá un día no que unha pintura,
un utensilio...dirá que aquí estabamos
as mulleres xa...

O meu interese poñendo como que o
movemento feminista xurdiu como
tal nos 70, pero que houbo antes?,
como eran as nosas antergas? ou como
vivían a súa femininade?... non o sa-
bemos, ninguén nolo conta, é o que
eu trato e de propiciar humildemente
esta reflexión. 
A túa traxectoria artística en Redondela
non é nova, pois presentaches coma
artista invitada no 2018 no Arte Lixo
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RUTH RODRÍGUEZ GONZALO. ARTISTA VIGUESA DE BELAS ARTES EN PONTEVEDRA

PRIMEIRA CONSULTA E LIMPEZA GRATUITA
(BAIXO PRESCRIPCIÓN MÉDICA)

clinica@novaodontointegral.com

mÍNImA eXPResIÓN é unha pequena
galería de arte que se atopa na vitrina
expósita do Bar disco Tasca, na rúa Pai
Crespo. esta e curiosa e reducida
proposta cultural leva acollidas 15 obras
de diversa temática, dende o ano 2015,
no que comezou a súa andaina como
espazo aberto para o arte e novas
expresións artísticas. detrás deste
curioso proxecto atópase o Colectivo
Pitrina formado por Fon decon, Pablo
Giraldez "O Pastor" e Gerardo "mass"
Fuentes; activistas culturais e artistas
que pretenden espertar o interese de
artistas e público neste, quizais, espazo
cultural máis pequeno do mundo. O
espazo atópase dentro dunha neveira
rehabilitada dos anos 70 e pretende ser
un novo e desenfadado xeito de achegar
a vila á cultura.
desta quenda, a estudante, e xa artista
viguesa de Belas Artes en Pontevedra,
Ruth Rodriguez Gonzalo, que está a
expoñer dende o 24 de Xullo ao 31 de
setembro "mulier sapiens". Coma non
podía ser doutro xeito, a Nova Peneira
charlou un anaco con ela.

“Mudei Homo por Mulier para
reivindicar que as mulleres na
prehistoria xa existían e de seguro
tiveron un papel relevante”
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a obra "o Arte Dos Cachivaches", non
si?

Ese foi o meu primeiro proxecto como
estudante. Sempre me gustou a cousa
do refugallo, pois tiña unha serie de
pezas recollidas en anticuarios, tendas...
que xa non funcionaban e a idea era
darlles una nova volta a vida para que
puideran voltar a formar parte das
casas, nesta xurdiu a invitación de Arte
Lixo e as trouxen encantada.
Estas obras tamén estiveron expostas
despois en Vigo?

Pois si. A raíz do Arte Lixo, uns rapaces
de Vigo que viñeron a Redondela a
facer teatro, gustoulles e a levaron ao
seu local o Aforo Teatro.
Aínda que es de Vigo, ti estás moi
comprometida artisticamente con Re-
dondela, polo que semella non?

Si, si, si, eu quérolle moito a esta vila
porque, a verdade, é que sempre me
están a dar oportunidades. 
Sen ir máis lonxe, este ano colaboraches
no Festival Internacional de Títeres, e
volta outra vez ao Arte Lixo, dinos ti o
tipo da obra porque soa xenial.

Si (risas), era "Augamar Medusozoa"
que representaba unha medusa grande,
feita de refugallo tamén, e a verdade
eu penso participar ano tras ano no
Arte Lixo pola iniciativa estupenda
que é, aínda que penso que debería
chegar máis a xente. 
Pensas que a cultura de Redondela e
a mesma dende o Concello que dende
a xente de a pé?

Non, non, que va. Penso que hai dous
universos paralelos. Un do goberno,
que si que fai algunha cousa, pero o
seu estilo e outro, e o universo do

pobo, que é o que realmente está for-
talecendo e erguendo a cultura, tanto
de aquí como a de Galiza. 
Que che parece o tecido cultural da
vila e as trabas da antiga corpora-
ción?

Tendo en conta que máis do noventa
por cento da cultura está feita por aso-
ciacións, considero que as corporacións
deben fortalecer e dar pulo incondi-
cionalmente a eses tecidos asociativos
culturais, pois son os que, sen pedir
nada a cambio, gastan as súas horas
de vida en achegar a nosa cultura ao
pobo. 
E xa para rematar Ruth... Proxectos?

O máis inmediato é que chegue se-
tembro para seguirme a formar sen
deixar de lado a experimentación. Den-
tro desta última ando a investigar na
escultura cinética, esculturas en mo-
vemento, ben sexa polo home ou a na-
tureza. A curto prazo seguir formándome
e facer cousas para expoñer, sobre todo
aquí, porque Redondela, polo que vexo,
e un pobo que devora calquera tipo de
arte.

ALEXANDRE BÓVEDA, 3
SOUTOMAIOR

CAFETERÍA PASTELERÍA
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AO CARÓN
DO INSTITUTO

Canto tempo levas metido no fútbol
de veteranos?

Esta temporada é a número 45 para
min.
E como se iniciou a túa relación
con este mundo?

Cando era moi novo, gustábame moito
a arbitraxe e xogar ao fútbol tamén,
pero moi bo non era a verdade, e entón
metinme de cheo a arbitrar en vetera-
nos.
45 anos, son moitos anos, levas toda
unha vida, fuches ti o fundador
desta competición?

Non, cando eu cheguei había 10 equipos,

a competición foi fundada por unha
persoa de Ourense Jose Luis Estévez,
xa falecido. De feito todas as temporadas
celebramos un memorial na súa honra.
Vós non tendes relación coa Fede-
ración galega de Fútbol verdade?

Non, nós somos unha competición in-
dependente. Eles queren absorbernos,
pero os equipos prefiren manter a nosa
autonomía. As zonas de Lugo e Coruña
decidiron integrarse na federación, a
nosa zona xunto coa de Ourense toma-
mos a decisión de seguirmos sendo
autónomos.
Que ámbito xeográfico abrangue a

agrupación de Vigo?
Moi semellante ao voso, estamos en
Vigo, Redondela, Louriña, Val Miñor,
Baixo Miño, O Condado e O Morrazo.
Cantos equipos tedes?

Neste momento 82.
E licencias?

2.000 xogadores e 60 árbitros.
E a arbitraxe inclúe o famoso VAR?

Non, nós non temos iso, pero pronto
contamos ter o FURANCHO.
Ha ha ha ha, e iso en que consiste?

Pois nalgo máis agradable có VAR,
consiste en que cando rematen os par-
tidos os xogadores e os árbitros vaiamos

mandarlle unhas fechas e unhas tapas
a calquera sitio.
Ha ha ha ha, moi interesante desde
logo. Ti segues arbitrando?

Non, retireime hai 7 anos, o tempo
pasa para todo o mundo.

O fútbol profesional hai moito tempo que se move máis en parámetros de negocio, que nos de competición deportiva en sentido estrito.
ese mundo manexa cantidades indecentes de diñeiro, e é utilizado a modo de elemento alienador de masas de persoas que centran as
súas emocións máis profundas neste espectáculo, convertendo e esencia das súas vidas o que debera ser puramente accesorio. O fútbol
profesional é tamén refuxio de especuladores que utilizan a súa proxección nos medios de comunicación como instrumento para darse
coñecer e ter máis facilidade na realización dos seus negocios, cando non directamente para lucrarse. As pugnas polo control dos resortes
de poder deste sector son moi elevadas, así pois vemos como na actualidade a Federación e a Liga de Fútbol profesional están inmersas
en plena batalla xudicial para determinar quen ten a potestade de organizar os horarios dos partidos, o que ten enorme relación cos
contratos televisivos pola emisión dos encontros da liga española. Porén aínda hai moita xente que se toma este deporte como o que é,
unha competición deportiva, e que lle dedica gran cantidade do seu tempo de maneira altruísta. Na área de influencia de A Nova Peneira,
existe unha competición de futbolistas veteranos organizada pola AGRUPACIÓN de FÚTBOL VeTeRANOs de VIGO totalmente
independente da federación galega, con máis de medio século de historia e con preto de 2.000 fichas activas na actualidade. Nós falamos
co seu presidente, ernesto Orge, natural da fermosa parroquia de Calvos, do non menos fermoso concello de Fornelos de montes.

ERNESTO ORGE, PRESIDENTE DA AGRUPACIÓN DE FÚTBOL VETERANOS DE VIGO

“ O PRESIDENTE DA FEDERACIÓN, RAFAEL
LOUZÁN, VEU Á NOSA CASA A PRETENDER
LEVARNOS OS EQUIPOS”
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E como organizades tantos equi-
pos?

Están divididos en 5 categorías, en
función dos resultados deportivos.
Algún equipo especialmente des-
tacado?

EL NIÑO, que ten gañado moitísimos
campionatos, chegaron a xogar ex
xogadores do Celta como Gudelj ou
Mazinho..hai equipos moi bos como
por exemplo o Cañiza.
Por que motivo non queredes for-
mar parte da federación?

Os equipos non queren, a nosa com-
petición é moi bonita e preferimos
seguir mantendo a nosa independen-
cia.
Cantos sodes na xunta directiva?

Somos cinco persoas, que a verdade
traballamos arreo.
Como son as relacións co presidente
da Federación Galega, Rafael Lou-
zán?

El foi presidente de da DEP moitos
anos, e naquel momento a nosa relación
era excelente, portouse moi ben con
nós. Porén no momento que deixou a
DEP e converteuse en presidente da

federación galega de fútbol, a cousa
cambiou.
Por que?

Veu á nosa casa a pretender quitarnos
os equipos. Algo que ningún dos an-
teriores presidentes da federación
fixo, todo o contrario, sempre tivemos
unhas magníficas relacións cos pre-
sidentes que precederon a Rafael
Louzán. Incluso na actualidade temos
moi boas relacións coa delegación
de Vigo. Desde logo que a nosa in-
tención é resistir e conservar a inde-
pendencia.
Ti xa non es ningún neno, ves po-
sibilidades de que unha nova xe-
ración poida tomar as rendas e
darlle continuidade ao voso pro-
xecto?

É complicado porque é algo que se
fai de maneira altruísta, e non é fácil
atopar xente que poidan dedicarlle
gran cantidade do seu tempo libre a
isto, pero por nós non vai quedar.
Sería unha mágoa que non puidese
ser así, de feito temos boa saúde, este
ano por exemplo temos tres equipos
novos.

Alberto Pazos acusa ao concello redondelán de
“actuar con deslealde coa Xunta e cos veciños”
REDONDELA.

O Parlamentario autonómico do
PPdeG, Alberto Pazos, despois de recabar
todos os datos, quixo contestar ás decla-
racións do Concelleiro de Medio Ambiente
de Redondela que instaba a Xunta a
revisar as instalacións da Illa de San
Simón por ser a posible orixe do verquido
que motivou o izado de bandeira vermella
en Cesantes o pasado 9 e 10 de agosto.

O Deputado autonómico explicou
que “o pasado día 7 se detectou un
posible verquido e se recolleron as mostras
para análise. O día 9 comunicaronse os
resultados ao concello e se tomaron novas
mostras para acurtar todo o posible o
peche ao baño da praia. O día 10 se co-
municaron ao concello os resultados ne-
gativos desa segunda análise para que
volvera a normalidade a Cesantes coa
maior rapidez posible.” Pazos sinaliu que
“a Xunta actuou coa máxima dilixencia,
pero o concello non. Cando o PP de Re-
dondela contactou con Aqualia para obter

información do verquido, descubrimos
que ninguén os tiña alertado. Como se
pode investigar a orixe dun verquido sen
avisar á concesionaria do servicio de de-
puración? Simplemente, o concello non
fixo nada para detectar a súa orixe durante
dias”

“As instalacións de San Simón son
revisadas anualmente, e a última revisión
ordinaria se realizou no pasado mes de
maio, para garantir o seu correcto fun-
cionalmente da cara a tempada de verán.
A maiores, cando a Consellería de Cultura
e Turismo tivo coñecemento deste inci-
dente, a través da prensa, encargou de
inmediato unha nova revisión cuxo re-
sultado foi que as instalacións continúan
presentando un estado óptimo” informou
o deputado. 

“Ademais suponse que Digna Rivas
ten competencia para controlar aos seus
socios de bipartito. Non debera permitir
que ocurran estas cousas baixo o seu go-
berno”, declarou.



AARÓN FRANCO.
Marea de Marín

Cando unha persoa, sexa de Marín,
sexa de Bueu, sexa turista, pasea

por Seixo, chega a conclusión inequi-
voca de que Seixo é outra cousa, é
outra realidade, do mesmo xeito que
cando un vai por Vigo, sabe que Urzáiz
e Coia son auga e aceite.

Seixo vén sendo algo diferente desde
hai décadas, incluso póde dicirse que
desde hai máis dun século. Na historia
recente de Seixo atópanse elementos
que dan boa conta desta afirmación.
Sen irmos moi lonxe a maior resistencia
ao réxime ditatorial no tardofranquis-
mo, no conxunto do concello de Marín,
atopámolo en Seixo, e boa proba diso
foi que posteriormente, a esquerda
política marinense estivo liderada e
protagonizada durante moitos anos,
máis de dúas decadas, por cadros po-
líticos que exerceron como actores da-
quel núcleo de resistencia localizado
na parroquia de Seixo, véxanse figuras
como Antón Pousada, o xa finado ex

alcalde Pierres ou Luciano Guimeráns. 
Todo isto foi configurando o que

hoxe é o segundo núcleo urbano de
Marín que vertebra unha parte do rural
marinense que neste caso abrangue as
parroquias de Ardán, O Campo e San-
tomé. Seixo exerce resistencia diante
da vaga de extinción rural que vive
Galiza nos derradeiros anos, outor-
gando servizos a súa propia parroquia
e ás parroquias rurais que o rodean.

O problema nestes intres é facil-
mente diagnosticable ao falar cunha
praceira, cunha comerciante, cunha
activista social ou cunha veciña con
raices na parroquia: Seixo afronta un
momento determinante na súa historia,
no que ou ben desaparece, ou ben se
consolida e medra. 

As políticas de quen goberna son
as que parecen levar a esa situación
excepto que se invirta a situación de
xeito significativo. 

Por outra banda Xunta e Concello

tampouco parecen interesados en facer
investimentos deportivos no referido
ao tan demandado pavillón e ao campo
de fútbol. O Concello pola súa banda
vén de desfacer o mercadiño para me-
ses depois aprobar a ampliación do xa
existente no centro de Marín, cousa
da que moitos comerciantes de Seixo
pasaron queixa no seu día ao considerar
que era unha ocasión perdida para ex-
pandir o comercio de Seixo. Ninguén
dubida na parroquia de que os move-
mentos culturais e o comercio son os
que terman das posibilidades do lugar;
os movementos culturais mantendo
vivas tradicións coma o entroido ou
os maios; os comerciantes achegando
o ombreiro e mellorando algúns ser-
vizos como a aparcamento e incluso
adiantando ou poñendo cartos dos seus
petos.

Pero se hai algo que proba a reali-
dade única de Seixo é o seu cine, o
único cine que hai no concello de Marín

e que sobrevive desde 1943, un cine
histórico e familiar. Ir ao cine a Seixo
naqueles anos era todo un acto social,
din os maiores que a sala enchíase de
xente continuamente, a xente ía a vi-
sionar o espectáculo, a facer vida social,
a interactuar, a namorarse nun lugar
cuxo éxito obrigaría a aumentar a o
seu aforo ate 200 persoas. Pero che-
garon novos tempos e as novas tec-
noloxías que ás veces exercen o papel
do sicario. O VHS matou ao cine Seixo
ate que chegou Perfecto que reabríu o
cine que os ancestros tanto mimaran
e coidaran. Reabríu proxectando " La
vida es bella", e desde entón sobrevive
no presente da veciñanza e sorteado
as balas que disparan as novas tecno-
loxías. 

Seixo é o que é, diferente, diverso,
cultural e loitador, por iso día a día
camiña por permanecer diante dos que
prefiren deixalo á súa sorte. Longa
vida.
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Seixo, unha realidade diferente

GASTRO PUB

TRISQUEL
RÚA DA PRATA, 8

REDONDELA



BUEU.

O pasado sábado, 17 de agosto, coincidindo co Día
da Galiza Mártir, o Concello de Bueu celebrou o acto de
entrega dos Premios Johán Carballeira, que tivo lugar na
Sala Domínguez Búa. Nel participaron os gañadores do
certame este ano, concretamente Arancha Nogueira, que
resultou premiada na categoría de poesía con O silencio
das gaivotas, e Aser Álvarez, na de xornalismo coa re-
portaxe “Ferrín e a poesía do circo”. Xosé Leal, concelleiro
de cultura, salientou que “entendiamos que tiñamos que
celebrar este acto tal día coma hoxe, pois Johán Carballeira
é un dos nosos mártires”, ao tempo que lembrou a im-
portancia “de facer memoria e promoción da nosa lingua
a través dos premios literarios”. Pola súa banda, Félix
Juncal, alcalde de Bueu, destacou que “para o Concello,
apadriñar e promover proxectos culturais é moi estimulante
e gratificante, e máis cando gozan dunha longa vida”.

Arancha Nogueira, premiada na categoría de poesía,
fixo fincapé na importancia da convocatoria de premios
coma estes que fomentan espazos para que a xente
máis nova poida crear. A ourensá lanzou un desexo ao
aire: “oxalá que algún día escribir en galego non sexa
un acto militante”. O poemario de Nogueira será publi-
cado en febreiro de 2019 na colección de poesía da
Editorial Xerais e, segundo ela, trata sobre as olladas

infantís que temos dos nosos modelos adultos, e tamén
“sobre a familia e a todas as persoas que escollemos de
maiores e que nos axudan a facer camiño”. Aser
Álvarez, quen resultou gañador na categoría de xorna-
lismo cunha reportaxe sobre Xosé Luís Méndez Ferrín,
fixo unha mención especial a “Quico Cadaval e o
propio Ferrín, pois sen eles non tería xurdido este texto
que derruba fronteiras entre xéneros e reivindica ese
non lugar, esa fronteira onde acontecen as cousas inte-
resantes da vida”. O premiado lembrou tamén a figura
de Alexandre Bóveda que foi asasinado por defender a
lingua e o país. 
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LA CIBELES
“O PUNTO DE
ENCONTRO DE
TODOS OS
MADRIDISTAS”
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CAFETERÍA 

Entregados os premios Johán Carballeira
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Resposta do BNG-Marín ante as declaracións do PP sobre sanidade
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MARÍN.

En resposta ás alusións ver-
tidas polo PP nunha nota de
prensa onde intentaban xusti-
ficar o seu posicionamento na
moción presentada polo BNG
na que se solicitaba trasladar
ao SERGAS a necesidade de
maior dotación de medios ma-

teriais, económicos e humanos
para paliar as medidas de re-
cortes e privatización na sani-
dade pública que está aplicando
o goberno da Xunta e que pro-
vocan que traballadores da sa-
nidade teñan que estar reali-
zando o seu traballo nunha si-
tuación precaria véndose na

obriga de ter que dobrar quendas
de traballo e aumentando os
tempos de espera nos servizos
de urxencias.

Ademais, hai que sumarlle
as listas de espera para médicos
de cabeceira en atención pri-
maria e isto débese á falta de
persoal no centro de saúde. Can-

do denunciamos a situación de
falta de persoal no PAC de Ma-
rín referímonos ao domingo 23
de xuño onde se deu a situación
de ter que quedar un só médico
cando deberían estar dous. Esta
situación  non é illada e está
acontecendo en varias locali-
dades.Os datos aos que fai re-

ferencia a María Ramallo son
os que lle facilita a Xerencia
da EOXI de Pontevedra e onde
veñen recollidos os postos e o
número de traballadores do
centro de saúde. O que nós pe-
dimos é que se reforcen eses
postos e se doten de mais per-
soal.  



BUEU

O Festival Internacional de
Curtametraxes de Bueu ofre-
cerá nesta edición a progra-
mación máis ampla e variada
das súas doce edicións, se-
gundo explicaron os respon-
sables do certame na rolda de
prensa celebrada en xullo para
presentar os títulos seleccio-
nados. Ademais do habitual
Centro Social do Mar, habili-
tarase unha nova sala de pro-
xeccións no Museo Massó,
para dar cabida aos 111 traba-
llos que se amosarán este ano,
con dúas novas seccións na
programación, unha Experi-
mental e outra Retrospectiva.

O director do FICBUEU,
Manuel Pena, explicou que “a
Sección Internacional seguirá
sendo a columna vertebral do
festival“. Este apartado com-
ponse de 23 títulos entre os
que “están representados máis
países ca nunca antes”, segun-
do apuntou o recentemente
nomeado subdirector do FIC-
BUEU, Severiano Casalderrey,

quen aclarou ademais que pese
a acaparar Francia case un
cuarto dos 2.342 filmes pre-
sentados, este predominio non
se reflicte na programación fi-
nal. Ademais, esta sección na
que os nominados compiten
pola Ánfora de Ouro, a Ánfora
de Prata e os 11 premios téc-
nicos, “será de máxima ac-
tualidade, pois a maioría dos
títulos corresponden ao ano
en curso, e probablemente
haxa unhas cantas estreas“.

Ao apartado internacional
súmanse outras catro seccións
competitivas, con cadanseus
premios: Galicia R, España,
Escolas e a nova Sección Ex-
perimental, “unha conta que
tiñamos pendente dado o alto
potencial existente neste tipo
de traballos que non acababan
de encaixar no programa do
festival, máis pegado á reali-
dade social“, puntualizou Ca-
salderrey. De feito, temáticas
como as migracións, o racismo,
o papel da muller, a comuni-
dade LGTBI ou mesmo as re-

des sociais serán algúns dos
temas presentes na programa-
ción. O subdirector do FIC-
BUEU destacou ademais o
predominio das directoras na
Sección España e da animación
na Sección Galicia R, mostra
de que esta técnica “está re-
montando tras uns anos de
crise”.

O 12º Festival Internacional
de Curtametraxes de Bueu vol-
verá contar aínda con outras
tres seccións non competitivas:
Infantil e Xuvenil, propostas
“que se saen dos modelos tra-
dicionais” destinadas a centros
educativos, e Panorama, na
que poderán verse traballos
“cun gran percorrido polos
festivas máis importantes do
mundo”. “É un apartado ao
que lle queremos dar impulso
pola excelente calidade dos
títulos” que reúne, apuntou
Manuel Pena e, de feito, será
unha das seccións que opten
ao Premio do Público canda
Internacional, España e Galicia
R.
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XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CURTOS DE bUEU FICbUEU2019

Avenida José Costa Alonso, 96 Moaña

Restaurante
Marusia
Restaurante
Marusia

O Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu nace en 2008 coma un espazo de difusión da cultura cinema-
tográfica en formato curto, para abrir unha fiestra cara ese cinema local e internacional de calidade a cotío ve-
tado ao gran público. este ano, o FICBUeU celebra a súa duodécima edición cunha intensa e coidada
programación. O Centro social do mar acollerá un cento de proxeccións entre o 6 e o 14 de setembro, pero tamén
haberá múltiples actividades paralelas das que gozar.

RÚA
DANIEL
CASTELAO,
31
MOAÑA

MARÍN.

Lucía Santos Omil, Conce-
lleira do Bloque Nacionalista
Galego (Grupo Mixto), ao abeiro
da lexislación vixente presentou
a seguinte MOCIÓN para o seu
tratamento e posterior aprobación,
se procede, polo Pleno da Cor-
poración Municipal de Marín,

Expón: Unha vez máis o
Punto de Atención Continuada
de Marín quedou este domingo
pasado cun só médico cando ti-
ñan que estar dous. Desde as 10
ás 22 horas os e as pacientes es-
tiveron atendidas por un único
profesional sanitario cando tiñan
que estar dous. Este feito, que
non foi illado, vense repetindo
frecuentemente e aconteceu en
varias localidades próximas como
A Parda (Pontevedra), Baltar
(Sanxenxo) ou Caldas. Dáse a
circunstancia que os profesionais
sanitarios de Caldas de Reis ti-
veron que acompañar ao hospital
a un doente ao que lle dera un
ictus, deixando o Punto de Aten-
ción Continuada de Caldas sen
asistencia até que foi cuberto
por outro profesional desprazado
do PAC de A Parda en Ponteve-
dra. A política de recortes e pri-
vatizacións da sanidade pública
do PP pon en perigo a vida das
persoas. Esta situación repítese
sistematicamente sen que o Ser-

gas faga nada por darlle solución,
provocando o aumento dos tem-
pos de espera nos servizos de
urxencias dos centros de saúde
e a masificación das urxencias
hospitalarias.

A todo isto hai que sumarlle
as listas de espera para que os
veciños e veciñas de Marín sexan
atendidos polos médicos de ca-
beceira en Atención primaria, o
atraso nas citas con especialistas
e a falta de pediatras en case
todos os centros de saúde.

A política de aforro e recortes
que ven aplicando o goberno
do PP desde a chegada de Feijóo
á presidencia coloca a sanidade
galega nunha situación de pre-
cariedade. Cada certo tempo,
cada vez con máis frecuencia,
somos coñecedores de novas
alarmantes sobre o deterioro da
asistencia sanitaria. Recortes de
persoal, deterioro de infraestru-
turas, ou a privatización de ser-
vizos e instalacións.

Lembrar que os traballadores
e traballadoras dos PAC de Ga-
liza levan varios meses de folga
indefinida para demandar a so-
lución a todos estes problemas
sen que o Sergas fixera nada até
hoxe. Desde o BNG consideran
que a asistencia sanitaria en Ma-
rín non pode continuar nesta si-
tuación.

Moción do bNG pola mellora
da sanidade pública en Marín
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HUMOR: MARCOS ESCUDEROOs” TONIOs” e A POLÍTICA

A FESTA CORSARIA DE MARÍN:
A vila de Marín celebra esta festa

desde o ano 2012 a mediados de agosto,
este ano cadrou no sábado 17 pero fan
actividades toda a fin de semana. 

Esta cidade mariñeira retrocede ao
longo deses dous días no tempo, pois
esta festa rememora a batalla de Aguete

acontecida o 22 de Agosto de 1800 e
que enfrontou aos barcos marinenses,
capitaneados por Juan Gago de Men-
doza, contra os barcos ingleses no seu
intento de apresar a fragata española
Alcudia, a cal transportaba nas súas
adegas un gran cargamento de prata
que logo serían entregadas á coroa do
reino en Pontevedra.

O protagonista da imaxe da edición
deste ano é o barco inglés Helen de 44
canóns. Participou na batalla de Aguete
xunto á embarcación de Juan Gago.

Nos festexos podemos ver actua-
cións musicais, obradoiros de oficios
artesanais como ourivaría, lacrado, coi-
ro, repostería..., animación infantil con
atraccións para os pequechos e paseos
en calesa, torneo de tiro con arco,
xogos tradicionais, torneo teatralizado
de esgrima tradicional e como colofón
e un dos actos máis esperados da festa;
a recreación da batalla de Aguete, con
artillería, animación musical, lume,
teatro...

SAN MIGHUELEIRO DE MARÍN:
San Migheleiro é unha festa popular

que nesta ocasión cumpre 29 anos de
historia e que tanto o Concello como os
promotores da iniciativa e a hostalería
local queren seguir impulsando para que
continúe crecendo en canto a actividades
e asistencia de público. A Administración
local anima á participación e colabora
coa organización desde hai uns anos, po-
ñendo a diversión e o bo ambiente como
acenos de identidade.

Celebrase a última fin de semana de
setembro na que coincidirán os actos
oficiais de San Miguel co tamén tradicional
Maratón San Migheleiro. O "Padroado"
de San Migheleiro vén celebrando durante
anos San Migheleiro no último sábado
de setembro, mentres que o Padroado de
San Miguel faino o último domingo de
setembro, así os marinenses poden gozar
de dous días seguidos de festa. Trátase
dun evento co principal obxectivo de
que veciños e visitantes enchan as rúas

gozando das actividades programadas,
en especial pasarúas de charangas, música
dos propios locais de hostalería e dous
concertos pola noite. Agárdase que as
rúas do centro urbano énchanse de persoas
dispostas a gozar do festexo e compartir
un día de celebración cos seus amigos. A
poboación marinense, especialmente os
mozos, aínda que nos últimos anos tamén
participan aqueles que xa non o son tanto
e familias enteiras, bótase á rúa habitual-
mente neste día desde media mañá para
gozar da tradicional ruta polos bares do
municipio.

A hora de saída marcada polos esta-
blecementos que colaboran no maratón
é as 12.00. Nese momento os participantes,
que adoitan contarse por centenares ano
tras ano, poden empezar a súa particular
peregrinaxe polos locais da vila, degus-
tando bebidas e petiscos a prezos popu-
lares.

O único requisito, aínda que non é
indispensable, para tomar parte neste
maratón é vestir unha camiseta a raias
alusiva ao evento, como manda a tradición,
aínda que nos últimos anos este costume
foi cambiando ata dar nun fenómeno pa-
recido ao das noites de penas ponteve-
dresas, de modo que os grupos de amigos
deseñan a súa propia camiseta identifi-
cativa adornada con divertidos eslogans
que fan alusión ao santo ao que se ho-
menaxea.

O San Migheleiro convoca agora a
familias enteiras e numeroso público que
chegan desde outras localidades ata Marín
para coñecer esta estival celebración na
rúa.

O MORRAZO EN FESTAS:
FESTA CORSARIA DE MARÍN, SAN MIGHELEIRO DE MARÍN E
ROMARÍA DE DARBO DE CANGAS
O Morrazo é unha comarca de Pontevedra nas Rías Baixas galegas,
entre as de Pontevedra e Vigo. Está formada polos municipios de
Bueu, Cangas do Morrazo, Marín, Vilaboa e Moaña. Nesta comarca
destacan lugares naturais protexidos como a ría de Aldán, Cabo
Home, Punta Udra, a praia de Barra, o Carballal de Coiro, os Montes
do Morrazo, a Costa dá Vela e as Illas de Ons, que forman parte do
fermoso Parque Nacional das Illas Atlánticas. Pero o Morrazo no só é
coñecido polo atractivo dos seus lugares, senón polas súas
espectaculares festas. Estas son moitas, pero hoxe imos falar de tres
das máis destacadas.



BUEU.

A portavoz nacional do BNG, Ana Pon-
tón visitou o concello de Bueu onde mantivo
un encontro co alcalde, Félix Juncal e un
nutrido grupo de veciños e veciñas da Illa
de Ons afectados pola decisión da Xunta
de restrinxir o acceso á illa mediante un
cupo de entrada.

A nacionalista, acompañada polo depu-
tado por Pontevedra, Luís Bará, anunciou
que o BNG presentará proximamente unha
proposición non de lei no Parlamento galego
para levar “a voz dos veciños e veciñas de
Ons” á institución galega e buscar unha so-
lución a “discriminación” que está a supoñer
a restrición da Xunta para entrar na illa.

Tras o encontro co alcalde de Bueu,
Félix Juncal, a portavoz nacional do BNG
tamén avanzou que o grupo parlamentario
solicitará crear unha comisión mixta con
representación da Xunta, veciñanza e con-
cello ao fin de abordar un acordo sobre as
demandas dos veciños e veciñas.

Ana Pontón afirmou que a Xunta de
Galiza está a provocar “un problema” ao
limitar o dereito de acceso aos veciños e
veciñas, persoas, explicou, que teñen alí as
súas casas e unha importante parte da súa

vida. Esta medida, recalcou, “é arbitraria”
e lembrou que Ons conta cunha grande ri-
queza tamén en patrimonio inmaterial e
vivo que a Xunta está a atacar coa súa de-
cisión.

Pola súa parte, o alcalde de Bueu, Félix
Juncal anunciou que se a Xunta non atende
as demandas dos veciños e veciñas da illa,
e se non muda a súa decisión, o concello
retirará o seu apoio á Declaración de Patri-
monio da Humanidade a Ons porque ao
seu xuízo, “non se pode entender un espazo
sen ter en conta a súa humanidade”. Juncal
tamén criticou o desleixo da Xunta co con-
cello de Bueu a quen acusou de pretender
manter “un control total sobre Ons” coa
coartada de establecer un carné á veciñanza
para entrar en Ons, a marxe do cupo de vi-
sitantes, medida que non conta co apoio
dos veciños nin da corporación municipal.

O alcalde de Bueu recalcou que os ve-
ciños e veciños teñen dereito a acceder as
súas casas e preguntou porque en Ons é
obrigatorio un carné que non se require
para as illas Cíes.

Juncal reiterou que a loita do concello
de Bueu e veciñanza de Ons seguirá até
que a Xunta cambie a súa decisión.

Ana Pontón leva ao Parlamento o
conflicto pola limitación do acceso á
illa de Ons
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Festa declarada de Interese Turís-
tico de Galicia que se celebra a
segunda fin de semana de setembro,
este ano coincide en domingo 8, o
evento é na honra de Santa María de
Darbo, que ten unha tradición que se
mantén hoxe con máis forza que nun-
ca. As festas de Darbo están conside-
radas como unha das máis afamadas
de todas as Rías Baixas sendo un
exemplo da mellor tradición romeira.
A seguir da celebración dos oficios
relixiosos, chega o momento da pro-
cesión ao redor do templo do patrón
de Darbo, Santa María, ao longo dun
percorrido que se achega ao medio
quilómetro. Á súa finalización báilase
a tradicional Danza e Contradanza
diante da imaxe da Virxe.

Xa pola tarde, ten lugar unha se-
gunda misa, ao redor das sete, á cal
lle segue, de novo, a Danza e Con-
tradanza, que ten unha duración
aproximada de tres cuartos de hora.
Este baile está considerado como
unha das pezas máis antigas de Ga-
licia, herdada e transmitida durante
séculos polos antepasados. A danza
data do século XVI e bailábase para
dar grazas á Virxe por favores reci-
bidos durante o ano.

Na danza participan dez galáns,
cinco damas, un gaiteiro e un tam-
borileiro, todos eles dirixidos por

un guía que marca o tempo da Danza
e da Contradanza. Os danzantes dis-
tribúense en tres filas, seguindo ao
guía principal, que leva as damas e
colócaas formando arco enfronte da
fila da esquerda; esta sae e marcha
por fóra da outra formando outra
parte do arco que se une ao primeiro;
e, por último, a outra fila de galáns
pecha a circunferencia.

Para a Contradanza utilízase a
mesma colocación, fórmase un cír-
culo xeral levando o guía ás damas
e despois aos contraguías coas súas
filas. Desfacendo o círculo formando
as tres filas, e cunha volta sobre si
mesmo de cada individuo, remata a
Contradanza e a Danza.

Trátase dun baile moi vistoso, no
que os homes tocan as castañolas. Un
grupo de bailaríns baila ante a figura
da Virxe, seguindo unha coreografía
transmitida de pais a fillos procedente
do seo dos gremios e confrarías que
querían honrar ao seu patrón. A Danza
de Darbo coincide coas festas do mes-
mo nome que son as que maior reper-
cusión e éxito conseguen de todas as
que se celebran nas distintas parroquias
de Cangas. Os veciños e visitantes
poderán gozar dos peixes, as empanadas
e o viño que gran cantidade de postos
ofrecen.

Fonte: www.romaríadedarbo.com

A CIG gaña as eleccións sindicais na terminal
de contedores de Marín

MARÍN.

A CIG vén de gañar as eleccións sindicais
que se celebraron na terminal de contedores
do Porto de Marín operada por Pérez Torres,
ao obter seis dos nove delegados e delegadas
de persoal que se elixían para o comité de
empresa. Deste xeito, a central nacionalista
consolida a súa presenza nunha das principais
empresas de Marín e no sector marítimo
portuario.

Os resultados respaldan a liña sindical
desenvolvida nestes últimos catro anos e
supoñen un aval ao traballado realizado
polos delegados da CIG, que consegue un
resultado histórico ao pasar de contar con

dous representantes no colexio de especia-
listas a quedar a un só voto de sacar os
catro delegados que se elixían neste colexio.
E isto, malia os atrancos por parte da direc-
ción para impedir que a CIG incrementara
a súa representación. 

Neste senso, a CIG destaca a elevada
participación do persoal neste proceso de
eleccións e agradece a confianza depositada
nas candidaturas da central nacionalista.
Con este claro apoio, a CIG reafirma o seu
compromiso na defensa dos dereitos e pola
a mellora das condicións sociolaborais do
conxunto dos traballadores e traballadoras
de Pérez Torres.

ROMARÍA DE DARBO, CANGAS:

O TEU
XORNAL

EN GALEGO



O realizador Xacio Baño, a directora artística da película Ons e o produtor executivo de Frida Films compartirán as súas
experiencias

BUEU.

O tránsito desde as curtametraxes ata
a longametraxe, a dirección de arte no
cinema ou a produción dun filme serán
as principais temáticas abordadas nas
charlas do 12º Festival Internacional de
Curtametraxes de Bueu, que se desen-
volverá do 6 ao 14 de setembro. As con-
ferencias, con entrada de balde, celebra-
ranse nas fins de semana no Punto de
Encontro do FICBUEU e estarán im-
partidas por reputados profesionais como
o realizador Xacio Baño, a directora ar-
tística Elia Robles ou o produtor Sergio
Frade.

Baixo o epígrafe ‘A dirección de arte
no cinema’, Elia Robles introducirá na
súa clase maxistral a metodoloxía e a
importancia desta disciplina, achegando
experiencias propias e compartindo co
público do festival como enfronta a crea-
ción estética de cada novo proxecto.
Será o sábado día 7, a partir das 11.30
horas. A convidada formou parte do De-
partamento de Arte do filme La sombra
de la ley, recentemente galardoado co
Goya á Mellor Dirección Artística, e vén
de traballar con Amenábar ou Sánchez
Arévalo. Na sesión farase ademais unha

breve presentación da longametraxe Ons,
na que Elia Robles se encarga da dirección
artística, para o que tamén contaremos
coa presenza de Alfonso Zarauza, director
da fita. 

‘Da curta á longa’ será o título da
conversa que o domingo 8 de setembro,
á mesma hora, vai protagonizar o director
Xacio Baño, quen lle toma así o relevo a
Rodrigo Cortés, convidado en 2018 para
explicar este tránsito tan habitual no eido
da dirección cinematográfica. Xacio
Baño, galardoado co Premio á Mellor
Curtametraxe Galega en varias edicións
do FICBUEU, presentou a súa primeira
longa, Trote, o pasado ano en Locarno.
No relatorio, dinamizado polo tamén re-
alizador Gaspar Broullón, revisará a súa
traxectoria para afondar nas diferenzas á
hora de abordar proxectos de diferente
metraxe e os retos que lle supuxo mudar
de formato.

O sábado 14, ás 12.30 horas, será a
quenda para o produtor executivo de
Frida Films, Sergio Frade, que coa con-
ferencia ‘A produción dunha película’
lle achegará ás e aos asistentes o complexo
proceso de sacar adiante un proxecto ci-
nematográfico, desde a recepción do

guión ata obter a copia final da cinta. O
último treito da súa intervención centrarase
nas vías para autoproducir unha curta,
con especial atención á busca de finan-
ciamento. Frida Films aposta polo cinema
de autor con nomes como Nely Reguera,
Juanjo Giménez ou Diana Toucedo.

Alén destas tres conferencias, o FIC-
BUEU 2019 ofrecerá ademais no Punto
de Encontro outro tipo de foros con pro-
fesionais da cinematografía. Tal é o caso
de ‘Achegándonos, un café con Proxecta’,
organizado en colaboración coa Coordi-
nadora Galega de Festivais de Cinema.
A mesa redonda, que terá lugar o sábado
7 ás 10.30 horas, xirará arredor do papel
do voluntariado neste tipo de certames e
os desafíos que supón a súa xestión. Do
mesmo xeito, o día 8 desenvolverase
con idéntico horario ‘Achegándonos: un
café con CREA’, para o que un ano máis
contaremos coa participación da Aso-
ciación de Profesionais da Dirección e

Realización de Galicia (CREA), desta
volta para conversar sobre as súas expe-
riencias nos festivais de cinema, tanto
do ámbito estatal como internacional.
Ambos os dous eventos están abertos ao
público, que ademais poderá degustar
un café cortesía de Cafés Candelas.

O programa do 12º Festival Interna-
cional de Curtametraxes de Bueu incor-
pora a maiores citas como o xa anunciado
‘Encontro con Luis Zahera’, no que o
público do certame poderá atoparse co
recoñecido actor, o sábado 7 de setembro
ás 18 horas no Centro Social do Mar.
Ademais, no Punto de Encontro cele-
braranse coloquios con directoras, pro-
dutores e intérpretes das curtas proxectadas
no FICBUEU 2019. O día 7, ás 22 horas,
celebrarase o debate correspondente á
Sección Galicia R, mentres que de luns
a venres, ás 21.15 horas, o protagonismo
será para as convidadas e convidados
internacionais.

O paso da curta á longa, a
dirección de arte e a
produción centran as charlas
do FICbUEU 2019
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HORIZONTAIS:
A CONCELLEIRA DA MAREA DE VIGO.
B ALCALDE DE TEO-UN DOS INTEGRANTES DO

EQUIPO A.
C CÓDIGO IATA DA COMPAÑÍA IBERIA DE

AVIACIÓN-CONSOANTE-VOGAL-MARCHAREI.
D CIDADE NIXERIANA DO ESTADO DE BEBUE-

CONSOANTE-TERREO POBOADO DE UCES.
E 21 COMPOSICIÓNS PARA PIANO DO

COMPOSITOR POLACO F.CHOPIN-LETRA DE
PLURAL.

F .....DE GAULA, FAMOSA NOVELA
CABALEIRESCA-201.

G “EXPRESIÓN” MILITAR-ANTIGA CIDADE
XORDANA.

H LABOR CONSISTENTE EN ENCHER CUN
ESMALTE NEGRO UN DEBUXO GRAVADO EN
OCO-RÍO DE MARÍN E DE PARÍS.

I TRINITOTOLUENO-PARROQUIA DE O PORRIÑO.
K MARCA DE AUTOMÓBILES-COCIÑAN UN

ALIMENTO EXPÓNDOO DIRECTAMENTE Á
CALOR DO LUME-ANTIGA MATRÍCULA DE
OURENSE

VERTICAIS:
1 ...ALLACI, ESCRITORA E XORNALISTA ITALIANA-

CONSOANTE.
2 PERSOA QUE LOCALIZA CORRENTES DE AUGA

A TRAVÉS DAS VIBRACIÓNS DUNHA VARA.
3 FAMOSÍSIMO POEMA DE RUDYARD KIPLING-

INSTRUMENTO MUSICAL DE VENTO DE FORMA
OVAL.

4 RÍO DE SUIZA-BANCO DE CANADÁ-EMPRESA
DE TRABALLO TEMPORAL.

5 NANOSEGUNDO-NOME DE HOME-50.
6 HOME CONTRATADO PARA OCUPARSE DA

CRIANZA DOS FILLOS E FILLAS-TIPO DE
RENAULT MEGANE-VAL DE
CORTÉZUBI,EUSKADI.

7 MILISEGUNDO-ANTES CA DOUS-CONSOANTE-
ARTIGO DETERMINADO MASCULINO PLURAL.

8 RELATIVO Á ÉTICA-NOME DE MULLER.
9 EMPRESA ARMADORA DE MARÍN-LOCALIDADE

DA PROVINCIA DE OURENSE.
10 500-INTERXECCIÓN-PENSEI.
11 PRÍNCIPE ISLÁMICO-PLANTA SILVESTRE CON

FOLLAS ESPIÑENTAS.
12 DOMINIO PARA SUDÁFRICA-DESTA MANEIRA-

AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE REDONDELA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

o encrucillado de Khan Deán

HORIZONTAIS A-ORIANA MÉNDEZ.B-RAFA SISTO-MA.C-IB-R-O-IREI.D-ADO-R-UCEIRA.E-NOCTURNOS-S.F-AMADIS-CCI.G-AR-
PETRA.H-NIELO-LOIRA.I-TNT-MOSENDE.K-SEAT-ASAN-OR
VERTICAIS1-ORIANA.2.RABDOMANTE.3-IF-OCARINA.4-AAR-TD-ETT.5-NS-RUI-L.6-AIO-RS-OMA.7-MS-UN-P-OS.8-ETICO-ELSA.9-
NORES-TOEN.10-D-EI-CRIN.11-EMIR-CARDO.12-ZA-ASI-AER

 1     2     3     4      5     6     7     8     9    10   11    12
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Doctor touriño, 22 - marín
986 953 500

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"

[XXII] Agosto 2019 

PEDRO M. CORTEGOSO GAGO
BNG de Marín

Corsario, corsaria: [Navegante, navío]
que coa autorización do seu goberno

se dedica a atacar e saquear navíos doutros
países. Dicionario RAG.

Estamos gobernados por corsari@s
que saquean o noso país, o noso navío. O
mellor exemplo témolo na sanidade pú-
blica. Acosada, canoneada e abordada
polos corsarios das grandes corporacións
que chuchan o interior do ovo deixando a
casca.

Hoxe gran parte dos servizos do Sergas

están en mans privadas. O goberno corsario
do PP entregoulle aos seus amos a decisión
de que aparellos de electromedicina mercar
e cando empregalos. Agasallounos coa
limpeza dos hospitais e centros de saúde
ou os servizos de lavandería. A alimenta-
ción funciona con criterios económicos
de rendibilidade e non en función das
necesitades sanitarias. Así a inauguración
do novo hospital de Vigo, o Álvaro Cun-
queiro, veu acompañada de alarmantes
denuncias dos pacientes sobre a pésima
calidade dos menús: xantar frío, cea quei-
mada, comida escasa...

Que dicir da pediatría. A atención pe-
diátrica estase convertendo nun articulo
de luxo na sanidade galega. A incompe-
tencia e o desinterese dos nosos corsarios
fai que pais e nais teñan que desprazarse,
e nalgúns casos facer moitos quilómetros,
para os seus fillos e fillas seren atendidos.
Como acontece coa rapazada de Vilaboa
que ten que peregrinar ao pediatra a Sou-
tomaior.

Esta é unha situación que se repite
por toda Galiza. Todos os días podemos

ler nos xornais as queixas d@s profesionais
e das asociacións de usuari@s denunciando
os atrasos e a falta de médicos. Onde
nunca poderemos ver estas queixas é na
TVG, nen escoitalas na Radio Galega, xa
que os corsarios teñen secuestrados os
nosos medios de comunicación públicos.

En Marín non somos alleos a estes
actos de piratería. No noso novo centro
de saúde tamén se poden ver as colas e
tamén se sofren os atrasos nas citas para
que che atenda o médico. 

As urxencias no Punto de Atención
Continuada (PAC) merecen capítulo aparte.
A falta de médic@s e Ats neste servizo en
Marín, como no resto de Galiza, é unha
constante que se repite poñendo en perigo
a vida das persoas. Cando nun fin de se-
mana no PAC de Marín non hai persoal
de reforzo, como debería haber, pode
acontecer que o centro quede sen persoal
sanitario se hai que saír para atender
unha urxencia. Isto aconteceu en A Estrada
co tráxico desenlace que xa coñecemos.

O importante é o botín, a conta de re-
sultados e non gastar de mais en cuestións

que os corsarios consideran secundarias
como son a vida das persoas.

Marín ten tradición na actividade de
corso, o famoso corsario Juán Gago de
Mendoza xa facía das súas atacando Naos
e loitando contra os franceses. Hoxe desde
o concello os nosos corsarios modernos
seguen con esa tradición, sendo cómplices
necesarios do saqueo sanitario e xustifi-
cando o deterioro dos nosos centros edu-
cativos públicos en beneficio dos privados.
Sempre tiveron unha actitude pasiva cando
nos deixaron sen ambulancia pola noite e
defenderon ao Sergas ante as carencias
do novo centro de saúde, antepoñendo os
intereses partidarios fronte ás necesidades
do pobo de Marín. 

Compre afundir estes buques corsarios
se queremos garantir un futuro para a
sanidade publica galega. Temos que com-
batelos todos os días reivindicando unha
mellor sanidade pública e preparármonos
para o gran combate naval de Maio do
2020. Precisamos tripulacións preparadas
e decididas para lanzarse á abordaxe li-
beradora.

Festa corsaria
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FANSE TRABALLOS DE DESBROCE E LIMPEZA DE FINCAS

RAMÓN 
CABANILLAS,
105
MOAÑA

986 31 56 25

BUEU.

As entradas e abonos para
as seccións competitivas do 12º
Festival Internacional de Curta-
metraxes de Bueu (Pontevedra)
xa están á venda na web
www.ficbueu.com. As sesións
terán un custo de 2,50 euros por
día, mentres que para as cinco
xornadas da Sección Interna-
cional poderá adquirirse un abono
por 10 euros. O acceso á Gala e
Festa de Clausura, que inclúe a
entrega de premios, terá un prezo
de 5 euros.

Deste xeito, para a Sección
Galicia R, que terá lugar o sábado
7 de setembro, e para a Sección
España do domingo 8, ambas
as dúas ás 20.30 horas, poden
mercarse entradas independentes
ata as 16 horas do día en cuestión.
Ata o 5 de setembro tamén se
venderán online os abonos para
gozar dos 23 filmes da Sección
Internacional, que se desenvol-

verá do luns 9 ao venres 13 cun
dobre pase idéntico, ás 19.45 e
ás 22 horas. A partir do día 6 es-
tarán dispoñibles no despacho
de billetes do Centro Social do
Mar, onde tamén poderán ad-
quirirse as entradas de cada xor-
nada ata a hora da proxección,
no caso de que queden existen-
cias. A Gala e Festa de Clausura
celebraranse o sábado 14 ás 21

horas. Cómpre salientar que ac-
trices e directores das curtas ga-
legas participarán na sesión Ga-
licia R para introducir os seus
traballos e ao remate, ás 22
horas, debaterán co público no
Punto de Encontro, situado na
Sala de Exposicións ‘Amalia
Domínguez’. Tamén realizado-
ras, produtores ou intérpretes de
distintos países presentarán os

seus filmes no Centro Social do
Mar, nos dous pases diarios da
Sección Internacional. Estes con-
vidados estarán ademais de luns
a venres ás 21.15 horas no Punto
de Encontro para manter un co-
loquio cos asistentes.

Na web do Festival Interna-
cional de Curtametraxes de Bueu
xa están tamén dispoñibles as
entradas para o programa de ra-
dio Carne cruda, o concerto de
Enric Montefusco e o monólogo
de Miguel Lago, a 5, 15 e 16
euros respectivamente. 

Saen á venda as entradas e abonos para as
seccións competitivas e a gala do FICbUEU



Este xornal 
imprimiuse en

papel reciclado

Director: Tino Lago Vargas
director@anovapeneira.gal
Edición, deseño e maquetación: 
A Nova Peneira
anovapeneiraedicion@gmail.com

Redacción: G. Figueiredo
redaccion@anovapeneira.gal
Verónica Costas
redaccion2@anovapeneira.gal

Edita e publica: Edicións Mide S.L.
Rúa García Lorca 3, 6º AB. 36209 Vigo
edicionsmide@gmail.com
Teléfonos: 662 187 102

Imprime: Publicaciones Tameiga S.L.
Fotografía: Arquivo.
Publicidade: Departamento propio.

Colaboradores: Ángel Pérez, Moncho Lareu, Vi-
cente Alló, Carlos Rey, Josiño Araújo, X. S. Páramos,
Lucia Santos, Santi Mallo, Segundo González, X. C.
de la Fuente, Mero Iglesias, Juan Karlos Pérez, Pedro
Ocampo, José Manuel Durán, Xabier P. Igrexas, Mar-
cos Escudero, Roger, Aarón Franco, Verónica Cos-
tas, Miriam Rodríguez.

Corresponsal en Madrid: Juan Louzán / 665715149
Corresponsal en Euskadi: Xoán Alonso.

Depósito Legal: VG-195-2011

RESTAURANTE
PLAYA
DE
MOGOR
En Marín, na
Praia de Mogor

TROFEOS - GRABACIONES

C/ AUGUSTO MIRANDA, 5
986 882 089 - MARÍN

ARIZAGA




