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Creo que foron 9 mulleres inicial-
mente, e 11 nun segundo momento,

as que acusaron a un famoso tenor es-
pañol de acoso sexual e ou de compor-
tamentos sexuais inadecuados. Aos
poucos de ter saído á luz pública estas
denuncias sobre as presuntas prácticas
de acoso que practicaba este afamado
intérprete de ópera, embaixador da
marca España no ano 2.009, púñase en
marcha unha campaña paralela para
defender a súa imaxe, de feito a esta
redacción chegou un artigo de opinión
dunha axencia de comunicación ma-
drileña, que nunca xamais traballou
con nós nin antes nin despois, asinado
por unha muller, que defendía con in-
tensidade na expresión pero cunha
paupérrima densidade argumental ao

suposto acosador, presentándoo como
un home familiar e respectuoso, tese
que sostiña só cun único “argumento”;
unha vez, supostamente, compartiu un
almorzo con el, e esa foi a impresión
que tirou. Porén non parece propio dun
home familiar e respectuoso o que
conta unha das denunciantes xa que
que presuntamente o famoso tenor en-
trou nunha ocasión no seu camerino,
e, sen o seu permiso, deslizou as súas
mans desde os seus ombros ata os seus
peitos. Este episodio foi utilizado polo
presidente de Tabarnia, Albert Boadella,
referente do “constitucionalismo es-
pañol” para defender ao suposto aco-
sador, xa que segundo o dirixente ta-
barnés a muller debería terlle propinado
unha labazada ao que era o seu xefe, e

se non o fixo, pois claro, isto xa é unha
elucubración miña, pero na mente do
macho tabarnés, se non lle deu a laba-
zada a aceptación para o encontro
sexual estaría implícita. Alguén con-
testoulle ao macho de Tabarnia que se
cadra as mans do tenor deberían ter
estado quietas, e o macho contra ar-
gumentou da seguinte maneira: “LAS
MANOS DE UN MACHO NO ESTÁN
PARA ESTAR QUIETAS”.

As mans son uns marabillosos
apéndices cuxa evolución biolóxica
permite que sirvan para moitas cousas,
e poden non estar quietas si, e tamén
poden estalo. As mans de Chopin, un
macho, non estaba quietas cando alou-
miñaba o seu piano interpretando os
seus fermosos nocturnos. As mans de

Gabriel Celaya, outro macho, non es-
taban quietas cando escribiu que a
poesía é unha arma cargada de futuro.
As mans de calquera macho que pinta,
que escribe, que constrúe, as mans
dos proletarios que súan, non están
quietas, as mans dun macho que aca-
ricia con amor a un fillo non están
quietas, as mans dun macho que ama
a unha muller que quere ser amada,
que exploran con delicadeza e tenrura
todos os continentes da súa xeografía
non están quietas, tampouco o están
as mans dun macho que non ama pero
que practica sexo cunha muller que
libremente decide practicalo desa ma-
neira. Porén cando unha muller non
quere ser tocada, as mans dun macho
teñen que estar quietas, deben estar
quietas, non teñen máis remedio que
estar quietas porque no caso de que
non o estean e toquen contra a vontade
dunha muller que non desexa ser to-
cada esas mans serían dunha porcallada
de macho, como o son as mans do
macho tabarnés.
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BALDOMERO IGLESIAS
Mero PASOU AGOSTO

Movida internacional neste agosto

e movidas intensas en todos os

eidos sociais e da política. Sempre pasa

igual cando chega agosto. E nós, cos

nosos agostos de lembranzas, todos

os agostos desde que foi aquela guerra

e pasaron os feitos que pasaron. Van

alá oitenta e tantos anos, volvendo a

vista atrás e agardando a debida repa-

ración que non chega. Facemos me-

moria das vítimas, cabodanos dos asa-

sinados no 36 polos golpistas, inmunes

aínda e, para máis inri, mausoleados

nesta realidade tan nosa das contra-

dicións que nos abrasan. Parece incrible

pero é así, e por iso vemos a un tempo

aos verdugos daquel xenocidio coas

medallas pensionadas e felices mentres

por outro lado están as vítimas e fa-

miliares de tanta dor e insulto no si-

lencio. Como se as cousas sempre pa-

saran lonxe de nós, como se a nós non

nos estivese ocorrendo. Ao lado, as ví-

timas sofren o esquecemento máis vil

que recorda calquera historia, a das

gabias anónimas que xa ninguén re-

coñece.
Hoxe, despois de tantos anos, lem-

bramos a tantas e tantos. A lista é
grande, moi grande para a nosa des-
graza. Non se sabe de certo a onde
chega a ringleira de nomes, anque o
feito de lembrar supón tamén que re-
clamemos reparación do que non se
fixo, o que –polo visto- non hai von-
tade de facer. Trátase de devolver a
honra aos que nos honraron a nós
defendendo a legalidade. Trátase de
repoñer o dereito e a xustiza. Nada
diso se fixo. Hai unha escura man que
tapa todo, que oculta toda aquela
morte e sufrimento, toda aquela per-
secución, aquela violentísima depu-
ración levada a cabo polos asasinos.
O delito das vítimas foi pensar e ter
ideas, querer mediar para acadar ou-
tras razóns que non fosen a forza e a

violencia, os medos. A nosa historia
non conta como foron os feitos, os
relatores son os que sempre falaron a
media voz, e falan de insurrección e
outros eufemismos. Case como se a
culpa fose nosa, sen ousar dicir que a
matanza protagonizárona outros e
que andan aí os seus herdeiros. Pasa
o tempo e as cousas seguen así, aba-
fados en actos anuais que non avanzan
e que, moitas veces, monopolizadas
por quen non deben. Aínda non se si-
nalaron os culpables, os asasinos, aín-
da lles poñen medallas indemnizadas
a perpetuidade, aínda rin de nós nas
“laureadas” do seu orgullo, na notoria
vergoña que producen ao sentido co-
mún e á decencia. Silencio de xustizas,
silencio de relatores, silencios enormes
de toda a sociedade civil. Mentres,
aínda están centos de cunetas con
milleiros de esquecidos agardando a
vontade de recuperarnos e erguer, de
ser en dignidade dignos da súa loita,
da liberdade que eles defenderon e

agardamos. Pasan os sucesivos go-
bernos e todo está paralizado e falto
da decisión para acudir á reposición,
á xustiza verdadeira que nos faga co-
rrespondentes do pasado e do que
veña.

Anque semella que os nosos polí-
ticos tamén dormen esa compracencia
dos tempos, aloumiñando supostos
votos con caras sedutoras e cumpri-
mentos de educación ousada, pero
inactivos e cobrando.
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Despois das primeiras xornadas   a
maioría dos equipos favoritos se-

guen con bastantes dúbidas, o Real club
Celta comezou a tempada cunha derrota
fronte o Real Madrid (1-3) partido no
que puido pasar de todo, pero o acerto
do equipo branco e a fraxilidade defen-
siva do equipo celeste marcou o deter-
minar do encontro. Na segunda xornada
o equipo mellorou moito defensivamente
e grazas a iso foi quen de gañar ó Va-
lencia   (1-0) e conseguir un empate
no  campo do Sevilla FC (1-1). Difícil de
analizar foi o último encontro en Ba-
laídos onde o equipo xogou condicionado
polas dúas expulsións que sufriu nos
primeiros 30 minutos do partido e deron

unha gran vantaxe ó Granada que se
acabaría impoñendo por (0-2),para re-
matar o pasado fin de semana cun me-
ritorio empate ante o Atl. De Madrid
que voltou a tropezar por segunda xor-
nada consecutiva.

O Real Madrid despois dun bo comezo
contra o Real club Celta non foi quen de
conseguir unha vitoria no Santiago Ber-
nabeu fronte o Valladolid (1-1) nin na súa
visita ó estadio da cerámica (2-2) fronte
o Vilarreal. No último enfrontamento na
casa, despois dunha boa primeira parte,
acabou pedindo a hora no partido do Le-
vante FC (3-2) confirmando as dúbidas
da pretemporada. 

O FC Barcelona sufriu unha derrota

no primeiro partido da tempada ante o
Ath.Bilbao (1-0) e despois de sacar un
gran resultado no seu estreo na casa fronte
o Real Betis (5-2),  as dubidas seguiron
na visita ao  acendido Osasuna (2-2)  non
foi capaz de romper a racha de máis de
20 partidos sen perder no  Sadar, si foi
quen de volver a golear na casa fronte o
Valencia (5-2), aínda que o equipo volveu
tropezar lonxe do Camp nou tras sufrir
outra sorprendente derrota a mans do
recen  ascendido Granada (2-0). 

O Valencia que segue con moitas difi-
cultades tanto dentro como fóra do terreo
de xogo, iniciou a campaña con empate
na casa fronte a Real sociedad (1-1) e
despois de saír derrotado fronte o  Celta

(1-0) conseguiu a primeira vitoria fronte
o Mallorca  (2-0). Despois do cambio de
adestrador  recibiu unha dura derrota   do
FC Barcelona (5-2). Por outro lado temos
o Atletico de Madrid que comezou a tem-
pada en moi boa forma conseguindo  tres
vitorias seguidas ante o   sempre difícil
Getafe (1-0) outra a domicilio contra o
Leganés  (0-1) e a ultima fronte o  Eibar
(3-2). A saída   ao campo da Real
Sociedad  foi a primeira derrota do curso
(2-0) e no pasado fin de semana non foi
quen de marcar no  empate ante o Celta
de Vigo (0-0). Finalmente o equipo máis
en forma no que vai de campionato  o Se-
villa FC conseguiu dúas importantes vi-
torias fóra da casa fronte o Español (0-1)
e fronte o Granada (0-2), iso si, deixou
escapar os primeiros puntos da tempada
nos intres finais CONTRA o Celta de Vigo
(1-1), pero si foron capaces de conseguir
outra vitoria a domicilio na casa do D.
Alaves (0-1). 

A ANÁLISE DE PABLO COUÑAGO. A LIGA ESPAÑOLA DE FÚTBOL
EX XOGADOR DO CELTA

opinión

[4] Setembro 2019 

CALLE PINAR 9 • 36400 • PORRIÑO
TELEF./ FAX: +34 986 33 19 33 MÓVIL: 660 00 97 16
AR.PORRINO-ELPINAR@REALE.ES 
HTTP://WWW.REALE.ES Restaurante O LOURIÑA, en Atios - Porriño

GALOS DE 4 A 5 KGS.

“MÁIS DÚBIDAS CA CERTEZAS”



Setembro 2019 [5]

opinión

BAR JONATHAN, EN BUDIÑO

Novas realidades e necesidades na mobilidadeMONCHO LAREU
Membro de Anova

Aninguén se lle escapa circulando
pola rúa, xa for como condutores

ou como peóns, que nos últimos anos
foron aparecendo novos tipos de ve-
hículos, novas ferramentas para a mo-
bilidade. Xa sexan segways, hover-
boards ou –os máis empregados– pa-
tinetes eléctricos, está claro que son
algo máis que unha moda pasaxeira e
que chegaron para se quedar. Son, en
definitiva, novas realidades na mobi-
lidade da cidadanía, sobretodo da ur-
bana.

Estes vehículos teñen en común tres
caracteríscas: son de uso persoal e indivi-
dual, son eléctrícos –e polo tanto ecoló-
xicos– e non teñen regulado o seu uso
polo desleixo dos responsábeis de tráfico
das distintas administracións. Ademáis,
nunha cidade con tantos desniveis e tráfico

como a viguesa, axudan ás traballadoras
do casco urbano a se desplazaren cara os
seus respectivos centros de traballo.

O caso é que o seu uso todavía está sen
regular e os usuarios dos patinetes eléc-
tricos, os máis populares destes novos
vehículos, circulan pola beirarrúas alegando
falta de seguridade para facelo sobre o
asfalto, algo que é comprensíbel. Pero
problema está en que, deste xeito, trasladan
o seu problema de inseguridade aos peóns.
Tamén circulan polas beirarrúas algúns
ciclistas, aducindo os mesmos problemas
e a demora dos sempiternamente prome-
tidos carrís-bici.

Os peóns xa estabamos a ver invadido
o espazo peonil por terrazas e outros ele-
mentos privados, e agora, ademáis, temos
que circular polas beirarrúas baixo a ameaza
de sermos atropelados nalgún despiste,

imprudencia ou falla de cálculo por algún
usuario destes novos vehículos. Iso non
poder ser, o espazo peonil debe ser sempre
un espazo de seguridade para todos os
peóns, algo que somos todos e todas
nalgún momento.

O espazo peonal, en cidades modernas
e sosteníbeis, debería ser cada vez maior
e máis seguro. Porén, a realidade é que é
cada vez máis reducido e inseguro; está a
ser cada vez máis invadido e privatizado.
Cómpre que as administracións movan
ficha e regulen as novas realidades de
mobilidade. E para iso deben falar con
todas as partes implicadas –condutores
de turismos e motocicletas, usuarios dos
patinetes, ciclistas, peóns– e escoitar as
súas reivindicacións e necesidades.

Dende a Marea de Vigo-Son En Común
xa se instou ao Pleno do Concello a levar a

cabo unha moción que inste ao Goberno
municipal a aprobar unha ordenanza re-
guladora da mobilidade sostíbel. Un con-
cello como o vigués, o primeiro de Galiza,
non pode seguir tendo esta asignatura
pendente nin levar con atraso un asunto
tan urxente.



Chámome Senlúa e son membro da
resistencia arraina. Dentro dunhas

horas teño que intervir na Asemblea
Arraiana para expoñer o meu plan de in-
filtración na Colmea para acelerar o seu
desmoronamento. Non será doado con-
vencer ao meu pobo para que se apreste
a esta arriscada misión pero creo que as
últimas revelacións aportadas polas di-
sidentes que rescatamos hai escasos días
van a decantar o voto da maioría da
asemblea a favor da miña proposición.

Grazas a todo o que nos contaron
podemos facernos unha idea clara da si-
tuación terminal da Colmea. Só acumu-
lando máis e máis poder pode permanecer
estable un réxime totalitario como a Col-
mea. A súa cúpula dirixente arrogouse
unha autoridade arbitraria impoñendo o
terror á poboación. Nese terror xeralizado
a delación indiscriminada está a orde do
día. Calquera acusación por moi infundada
que sexa desencadea un xuízo sumario e
remata nunha pena capital. O seu réxime
necesita que todos se sintan culpables
para que o terror que el mesmo xera
xustifique a súa arbitrariedade. Xa non
desterran ás persoas declaradas traidoras,
agora son axustizadas e os seus restos
mortais adornan os camiños e prazas
principais para que o terror a ser sinalado
sexa unha correa que garanta a cega obe-
diencia da poboación.

Agora sabemos porque ultimamente
rescatábamos moitos menos disidentes
nos avances. Os que atopamos son só os
fuxidos da Colmea por vontade propia e
non expulsados por lesa traizón. Moi
poucos son os que se atreven a escapar

adentrándose en Mortefría e menos son
os que atopamos con vida despois de va-
rios meses nesa xélida e inhóspita zona.
Xa non podemos contar con que o noso
pobo medre rescatando desterrados polo
que faise máis necesario infiltrarse na
Colmea para facilitar a evasión aos disi-
dentes. Por contra tórnase moito máis
arriscada a operación tendo que convivir
con ese terror a ser vítima de calquera
progromo aleatorio. Toda a miña prepa-
ración para integrarme nesa sociedade
non será salvagarda se son diana dentro
da maraña de acusacións cruzadas na
que está atrapada a poboación da Col-
mea.

Lémbrome que o meu avó laiábase
de que no seu mundo a sociedade tamén
estaba atrapada no sistema. Tiñan un
planeta azul e verde cheo de vida e non
foron quen de conservalo aínda que sabían
que a súa cobiza irrefreable abocaba á
súa especie á extinción. O meu avó sempre
sentenciaba que no seu mundo a clase
acaparadora logrou convencer ao resto
da sociedade de que a lei do máis forte
era o orde natural das cousas. Así, crimi-
nalizando ás vítimas por carecer da forza
para defenderse xustificaban dar renda
solta a súa cobiza mediante a acumulación
ilimitada de riqueza desposuíndo dela ao
resto da poboación. A expansión e de-
predación sen restrición foi o xeito con
que agocharon a nula redistribución da
riqueza pero sobre todo serviulles para
disimular o superfluas que eran as clases
acaparadoras para a sociedade, eludindo
así que prendera contra elas a ira da po-
boación e que esta revelara a acaparación

de ignominia resucitando o ideal de xus-
tiza social que poría de novo en perigo as
súas inmensas fortunas. As clases po-
suidoras ditaban as leis económicas ase-
gurándose así que non se alzaran no ca-
miño da súa rapacidade. O soño de que o
diñeiro enxendra diñeiro volveuse unha
realidade para esta casta que con absoluto
desprezo de todas as leis apoderouse da
riqueza do planeta.

Mulleres e homes sen oficio fora da
política que carentes de ética e respecto
ás leis enchéronse de verborrea populista
foron aclamados como homes de estado.
Convertéronse todos eles en parásitos do
patriotismo alimentados polo medo cerval
á escaseza da poboación. Así, envolvéndose
na bandeira racial da patria chica, puideron
simular estar ao servizo do ben común e
que as súa deserción social non quedaran
ao descuberto. A expansión económica
ilimitada, a acumulación do poder e o
poder ensimesmado en si mesmo tiñan
un final anunciado: o desastre planetario
irreversible.

Moitas e moitos coma os meus avós
intentaron non ser un dente máis desa
maquinaria depredadora pero distaron
moito de sumar unha forza realmente
coercitiva.

Sei do pernicioso para o ben común
que é o individualismo cobizoso e pre-
suntuoso. Teño gravada na retina a imaxe
da miña nai botando abalorios ao lume
nunha das primeiras asembleas arraianas.
Eu era pequena cando sucedeu. Nun ras-
trexo de víveres atopamos un arcón cheo
de ínfulas nunha cámara soterrada dunha
derruída igrexa. Un grupo comenzou a
disputarse a posesión destes abalorios e
a disputa extendeuse recrudecéndose.
Snowball, chámanlle así a miña nai,
instou a todos a botar ao lume aqueles
símbolos do individualismo e lembroulles
que a participación na asemblea soberana
era o maior garante da individualidade
de cada un deles. Era moi pequena e
apenas teño un vago recordo pero si lem-
bro vívidamente a exaltación da miña
nai e a súa furibunda diatriba contra
aqueles que ela chamaba “Mollies”.

Está soando o aviso para o inicio da
asemblea. Antes da miña intervención
escoitaremos as conclusións do Consello
de Sabios sobre o acoplamento da trans-
lación á rotación da Terra. Todas temos a
percepción de que o sol do leste cada vez
avanza máis lento. Si o ditame do consello
vai neste sentido nuns anos quedaremos
nunha posición estacionaria eliminando
a necesidade de escapar das terribles
temperaturas avanzando cara o oeste.
Esta boa nova ten o seu reverso, a maioría
dos alimentos que atopamos son os que
deixan atrás nos campos de cultivos da
Colmea cando avanzan para eludir entrar
en Mortefría. Sen avances non haberá
alimentos para sobrevivir. O medo a es-
caseza fará enfrontarnos á Colmea moito
antes de que esteamos preparados.

CRISTÓBAL LÓPEZ PAZO 
Comuneiro de Montes de Tameiga, militante de Anticapitalistas 
e veciño constituiente da Asemblea Veciñal GañaMós
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CHRISTIAN GONZÁLEZ
SX DAS XUVENTUDES SOCIALISTAS DE MOS

Vivimos nunha sociedade na que os
concellos teñen unha gran impor-

tancia no día a día da veciñanza, en
especial da xuventude. Xa que nos
concellos rurais como Mos, precisamos
de gran axuda para levar a cabo moitas
actividades e así facer do concello un
lugar máis atractivo para vivir e que a
mocidade poida ver a Mos coma unha
alternativa as grandes cidades.

Como todos sabemos os concellos pre-
cisan das axudas de outras entidades para
poder desenrolar actividades e servizos
os cales o concello el só non pode facer
fronte. Neste caso, como secretario xeral
de xuventudes socialistas de Mos, sei de
primeira man todas as axudas que nos
ofrece a nosa deputación, e as cales o
noso concello non quere aproveitalas polo
simple feito de non estar gobernada pola
cor deles. Neste caso quero facer fincapé
no programa “Tecendo Lazos”,que a de-
putación ofrece para crear espazos de en-
contros entre a veciñanza mais avellentada
e a veciñanza mais moza. Tecendo lazos o
que pretende e desenrolar talleres inter-
xeneracionais no ámbito do ocio e do
tempo libre, a través dos cales ponse en
marcha estratexias, oportunidades e formas
de creación de espazos para o encontro, a
sensibilización, a promoción do apoio
social e o intercambio mutuo, intencionado,
comprometido e voluntario de recursos,
aprendizaxes, ideas e valores encamiñados

a producir entre as distintas xeracións
lazos afectivos, cambios e beneficios in-
dividuais, familiares e comunitarios, entre
outros que permitan a construción dunha
sociedade máis xusta, integrada e solidaria.
Nas persoas maiores fomentarase o en-
vellecemento activo, que mellore a súa
actividade física, cognitiva e social, e nas
persoas máis mozas impulsaranse habili-
dades sociais e empatía cara o resto das
xeracións.

Mos poderíase ver beneficiado de estas
actividades aínda que por desgraza o noso
concello decidiu non acollerse a este
plan(coma tantos outros). Eu como se-
cretario xeral de xuventudes socialistas
de Mos estou anoxado por deixar escapar
oportunidades coma estas nas que o único
fin é unha mellor relación entre toda a
veciñanza do concello. Nun concello coma
Mos o cal debido a súa dispersión de po-
boación faise moi difícil poder desenrolar
actividades entre veciños das distintas pa-
rroquias. Ademais, o cal esta endebedado
ata limites insospeitados, penso que toda
axuda e boa, pero vese que dende o concello
non o ven así.

Entendo que o concello xa que non se
acolle a este programa, terá un plan de
actividades a desenrolar por todas as pa-
rroquias para facilitar o encontro inter-
xeneracional da veciñanza e non só en
facer un par de actividades puntuais nos
mesmos puntos de sempre. Como veciño

involucrado nas actividades sociais do meu
concello e en concreto da miña parroquia
doume de conta de que a señora Arévalo
so debe coñecer un par de parroquias nas
cales facer as poucas actividades propostas
polo concello, xa que a veciñanza está
vendo coma as poucas actividades que se
organizan dende a administración local
concéntranse nos mesmos puntos de sem-
pre. Debido a isto, a única solución que
temos agora mesmo no noso concello é
que as propias asociacións veciñais e cul-
turais tomen a iniciativa e sexan as en-
cargadas de poder facilitar actividades
para a sociedade mosense.

Con todo isto so pretendo que o goberno
de Mos, en especial a señora Arévalo deixe
de lado a súa prepotencia e acepte de
unha vez por todas que ten o noso concello
endebedado e así non deixe de rexeitar

continuamente todas as axudas que se lle
proporcionan dende outras administra-
cións. Señora Arévalo pense no ben común
de toda a veciñanza de Mos e en especial
na veciñanza máis moza, a cal está fuxindo
do noso concello cara outros os que pro-
porcionan unha mellor alternativa.

MOS NON TECE LAZOS
Setembro 2019 [7]
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Bar Maceira
COÑECE AS NOSAS 

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

Esta fermosa vila da Comarca da
Louriña, chamada O Porriño, veciña

de Mos, Vigo, Gondomar, Tui, Salceda
de Caselas e Ponteareas, ven de celebras
as súas Festas do Cristo 2019.

O pregón e comezo oficial da festa
foi a terceira fin de semana de setembro.
Este ano foi a cargo de Jorge Punzón,
campión de España de BTT por relevos,
subcampión de España de BTT Elimi-
nator e gañador da Copa de Galicia de
BTT…, xa se levaron a cabo actividades
e festexos durante todo o mes.

A XXI “ Feira de Oportunidades
Merca na Rúa”, o concerto musical da
artista local “Xoana”, as “Festas dá Ris-
ca” e a “Medieval” marcaron a saída a
fin de semana dos días 7 e 8, dando o
inicio formal da programación de lecer
dos festexos organizados polo Concello
do Porriño con motivo das Festas do
Cristo, as principais festas da vila.

A maiores de Xoana, os concertos
deste ano estiveron protagonizados por
“Banda Crebinsky” e “Dakidarría” o
venres 20 e sábado 21 “Efecto Pasillo”
nunha ateigada rúa Domingo Bueno.

Completaron a nota musical de ver-
beneo as orquestras “Azul”, “Charles-
tone”, “A Estación”, “Televisión”, “So-
lara” e “Tango”, esta última será a en-
cargada de dar o broche final de verbenas
o domingo 29 na Rúa Domingo Bueno.

Como novidade deste ano, pensando
nun publico máis mociño, Porriño contou
cunha “rave” legal asistindo á mesma
catro coñecidos Djs que o deron todo

entre as 00:30 e as 04:00
da madrugada do sábado
21 no Parque Infantil.
Esta chamada “Divina
Rave: Cristo Edition”
contou con “Amarok”,
“DJ PEblo”, “DJ
Lucas1to” to e “The Fac-
tory DJ” que non de-
fraudaron e fixeron bailar
ata altas horas da ma-
drugada.

Este ano volverase
celebrar o “VI Montando
Cristo Festival”, aínda
que se reducen de seis a
catro os grupos con res-
pecto a 2018. A esperada
cita dos rokeiros cele-
brarase na Carpa do
Roxy o venres 27, desde
as 22:00 horas coas ac-
tuacións de “You Dog”,
“Calle del ruido”, “Spoonful” e “Mano
de Piedra”, con entrada libre e de balde
ata completar o aforo, pero xa como
preludio, un día antes, farase o concerto
presentación do festival co grupo “Ba-
kintaun, A Thin Lizzy Tribute” no Parque
do Cristo a partir das 22:00 horas. 

Outra novidade deste ano, terá lugar
o sábado 28, a “Banda de Música
Cultural de Arcade” dará un concerto
chamado “Banda no bus”. Esta será
música itinerante por Porriño e as súas
parroquias desde as 11:00 a 14:00 h. 

Xigantes e cabezudos, acompañados

dos Gaiteiros S. Xurxo de Mosende,
Penediños de Atios, Charanga Imperiais
e Charanga Vaite Xa, Banda de Música
Popular de Tui,  Unión Musical de Sal-
ceda, Banda de Música de Marín, Cha-
ranga Fusión os Ventos, Charanga Os
Viras, e Banda de Música Xuvenil de
Xinzo foron os encargados de por o
ambiente festivo polas rúas da vila du-
rante as fins de semana das festas.

Por último na modalidade de musical,
a actuación de “D.J. Antonio Varela”,
esta será o sábado 28 a partir das 23:00
h. na Carpa do Roxy. A entrada libre e

de balde ata completar o
aforo. Antonio fará un
remember de música dos
anos 70, 80 e 90 para os
máis nostálxicos e non
tan mociños. 

Este ano a os “Pre-
mios Cabezudos de Hon-
ra do Porriño” foron para
Doña Pucha, Tete Del-
gado e Cuquín, estes fo-
ron entregados no Parque
do Cristo nunha emotiva
cerimonia ateigada de
xentes da vila.

Os máis pequechos
puideron gozar de Con-
tacontos infantil en inglés:
“The far west”, Concerto
con “Fusión Grupo Pís-
core”, teatro infantil a
cargo de “Crunch!” e
“Superharte” e o esperado

espectáculo de maxia “Código”.
Para a última fin de semana, as ne-

nas e nenos da vila e os seus amiguiños
visitantes, terán a oportunidade de di-
vertirse co Teatro infantil: “Rogelio,
un payaso en recuperación” o día 27
ás 18:30 h. no Centro Cultural Muni-
cipal. A entrada será libre e de balde
ata completar aforo. 

O sábado 28 espectáculo de “Circo
e acrobacias: 4.0.” da Compañía Sue
Moreno ás 18:00 horas na Praza Ar-
quitecto Antonio palacios e para o do-
mingo 29 Espectáculo de maxia: “La-

FESTAS DO CRISTO DE PORRIÑO 2019



O PORRIÑO

O relevo de Ana Bastos prodúcese
por motivos laborais. A actual conce-
lleira continuará na organización na-
cionalista exercendo de responsable
local do BNG do Porriño, función que
leva desenvolvendo nos últimos anos.
A súa acta de concelleira será recollida
pola seguinte na lista da candidatura,
Cami Moreira.

O BNG do Porriño mantivo unha
reunión co PSOE para avanzar no acor-
do de goberno que leva parado todo o
verán, unha vez que a nova estrutura
de goberno foi aprobada polo Pleno
municipal o mércores 4 de setembro,
principal escollo para que puidesen

continuar as negociacións entre ambos
partidos que comezaran no mes de
xuño.

O BNG considerou dende o inicio
das conversas co PSOE que para poder
chegar a un acordo de co-goberno era
imprescindible reestruturar as áreas do
anterior goberno municipal e así asumir
as novas nas áreas nas mellores condicións
para favorecer os cambios que o Porriño
necesita. As negociacións estiveron pa-
ralizadas durante todo o verán a causa
das distintas irregularidades na convo-
catoria de plenos, retomándose agora
co fin de establecer as delegacións xa
acordadas e concretar por ambas partes
as áreas e funcións a levar a cabo.
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O BNG formaliza o relevo no grupo
municipal de Ana Bastos por Cami
Moreira no vindeiro pleno municipal

"EN PUXEIROS"

ARTESANÍA
DO CAMIÑO
A CARÒN DO
PAZO DE MOS

fayette Show” da Compañía Cayetano
Lledó, ás 18:00h na Praza Arquitecto
Antonio Palacios.

Pero non só os pequechos puideron
gozar da cultura e o teatro, senón que
tamén houbo espectáculos teatrais para
os adultos. A compañía ArtesaCía re-
presentou a súa obra “Cola a it girl” e
a compañía Inversa Teatro deleitou
ao público coa obra “Té con Kant”.

A programación que rematará o
domingo 29 coa “XXVI Festa dos
Callos”. Esta a organizan ACIPOR
(Asociación de Comerciantes e In-
dustriais do Porriño) e o Concello.
Será a partir das 11:00 h. e os estable-
cementos hostaleiros da vila serán os
encargados de cociñar e repartir este
exquisito prato da nosa gastronomía,
contando con milleiros de visitantes
ano tras ano desde a súa primeira ce-
lebración hai xa 26 anos.

Para este día dos Callos a animación
por barrios será a cargo da Charanga
os Viras, Grupo folclórico Feixoada,
Charanga Fusión os Ventos, Grupo
Lagoas e Grupo de Gaitas Os Zo-
queiros.

A animación polas rúas da vila a
fará a Charanga Cantos Somos e a
maiores, O Porriño contará con dous
concertos. A “Banda da Escola Muni-
cipal de Música do Porriño”, o fará as
19:30 h. da tarde no Parque do Cristo,
en caso de choiva trasladarase ao Círculo
Recreativo e Cultural e a “Agrupación
San Xurxo de Mosende coa Coral Aga-

rimo de San Salvador” de Torneiros
amenizará aos convidados ás 20:30 h.,
tamén será no Parque do Cristo e en
caso de choiva trasladarase ao Círculo
Recreativo e Cultural da vila.

Segundo indicou David Alonso,
concelleiro responsable da programa-
ción deste anos na presentación da
festa, que este ano contou cun orza-
mento aproximado de 170.000 euros,
“unha cantidade lixeiramente inferior,
dez mil euros menos que no 2018”. O
edil asegurou que “os eventos culturais,
os deportivos e os musicais son os
tres alicerces básicos da programación”,
subliñando “diversas novidades no
ámbito deportivo”, no que se acumu-
laron 26 eventos como o “Porriño
Street Festival” ou o “Rally Mix Con-
cello do Porriño” que se estrean este
ano e será a última fin de semana de
setembro, mentres que se garantiu a
continuidade doutros como a “XLII
Criterium Ciclista”, tamén coñecida
como a Nocturna, o “IV Torneo Festas
do Cristo de Ximnasia Rítmica” ou a
“Milla Urbana” de atletismo. 

Come vedes estas Festas do cristo
de Porriño deixaron infinidade de ac-
tividades culturais, de ocios, deportivas,
musicais, de verbeneo ou mesmo gas-
tronómicas que ateigaron a vila de ve-
ciños e visitantes con ganas de festa.
Esperamos que poidades gozar da úl-
tima fin de semana do mes coas mesmas
ganas e forzas que desde o seu inicio,
un mes de festas dá para moito.
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A loita contra a impunidade
e a reivindicación das ideas vi-
xentes antes do golpe de estado
do 36 serán os eixos da progra-
mación e das actividades que a
área de Memoria Histórica da
Deputación desenvolverá no vin-
deiro mandato. Así llo trasladou
a deputada María Ortega ás e
ós representantes de vinte enti-
dades de memoria no encontro
mantido onte como primeira
toma de contacto. 

A responsable nacionalista
sinalou a importancia de tercer
unha rede de coñecemento e co-
laboración na que os colectivos
e a administración provincial
manteñan un ‘feedback’ cons-
tante que permita desenvolver
un proxecto plurianual con ac-
tividades propias de difusión,

divulgación e homenaxe, tendo
en conta o trinomio ‘memoria,
xustiza e reparación’.

Ortega destacou a importan-
cia de dar pulo non só á investi-
gación e difusión das vítimas
dente a parte humana e do drama
persoal, senón tamén a sacar
peito dun modelo de sociedade
e de país que quedou truncado
co alzamento fascista. “Hai que
sacar peito desa sociedade que
querían crear. Co golpe mataron
un modelo adiantado de país e
hai que reivindicar esas ideas
tanto dende unha perspectiva de
xénero como de clase, porque
son o xerme do que somos hoxe

e vislumbran o que poderiamos
ter sido”, dixo Ortega. 

A deputada responsable de
Memoria tamén destacou o com-
promiso da Deputación contra
a loita contra a impunidade e
adiantou que nese sentido cen-
traranse –entre outros- os actos
institucionais vencellados ao vin-
deiro 12 de novembro.

Pola súa banda, representan-
tes dos colectivos de memoria
histórica celebraron a iniciativa
da reunión e subliñaron a im-
portancia de traballar dirixíndose
á xente moza por medio dos
currículos escolares, algo que a
propia deputada considerou fun-

damental e asegurou ter previsto
tratar no seu plan de actividades. 

No enconto, no que se pu-
xeron de manifesto as dificultades
que atopan os colectivos de me-
moria para o desenvolvemento
das súas actividades e as súas
necesidades, participaron as se-
guintes entidades do movemento
memorialístico na provincia:
A.C.Vagalume (A Estrada); Alén-
Nós (Redondela); Amigos de
Johan Carballeira (Bueu); Arbo
Memoria Histórica; A Regaduxa
(Memoria Histórica de Vilaboa);
ARMH 28 de agosto (Cangas);
ARMH de Marín; Asamblea re-
publicana de Vigo; Asociación

viguesa pola memoria histórica
do 36; Ateneo de Moaña; Capitán
Gosende (Cerdedo-Cotobade);
Fundación Alexandre Bóveda;
Iniciativa cidadá pola memoria
(Vilagarcía); Instituto de Estudos
Miñoráns; Memoria de Mos;
Memoria de Valga; Sempre con
vós ; Sinhor Afranio (Lalín);
CeAqua e IGM.

María ortega propón a loita contra a impunidade
e a reivindicación das ideas da Memoria Histórica

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



Imos comezar forte; estamos a falar
co próximo presidente da Xunta?
Ao longo das tres convocatorias elec-
torais no 2.019 amosouse que hai unha
nova maioría social no país, unha maio-
ría progresista que fixo que o PP perdera
eleccións en Galicia. Un 55% dos ga-
legos votaron por forzas progresistas

fronte a un 44% que votaron pola suma
das tres dereitas, polo tanto hai un im-
pulso de cambio, despois de 10 anos
de Feijoo, que creo que debe levar a
un novo ciclo político. Os socialistas
galegos estamos preparados para go-
bernar se así o deciden as cidadás e os
cidadáns galegos.

Esa resposta é moi parecida á túa
primeira intervención no parlamento
galego, na que tamén dixeches :”Señor
Feijoo, deixe de confrontar e póñase
a gobernar”. Explícanos iso?

O balance de 10 anos de Feijoo, é moi
malo. Explícome: Perdemos poboación,
perdemos dinamismo económico e ca-
recemos de estratexia industrial, as po-
líticas socias recortáronse drasticamente,
a sanidade pública está nunha moi
mala situación, o medio rural está aban-
donado...Galicia necesita un cambio,
nesta lexislatura Feijoo non atendeu os
problemas dos que aquí vivimos. Queda
un ano e Feijoo debe decidir se se pon
a gobernar dunha vez, ou se segue
buscando escusas.

Antes confrontaches o voto progresista
co das tres dereitas, no caso de que a
ultradereita acadase representación
no parlamento autonómico e cos seus
votos Feijoo tivese opción de conservar
a presidencia da Xunta, ti pensas que
o PP recorrería a eles?

Non teño ningunha dúbida de que
Feijoo pactaría coa ultradereita se lle
fose necesario para manterse no poder.
O mellor exemplo viuse en Ourense,
cando dicía que Jácome era un alcalde
letal para a cidade, e finalmente acabou
por botarse aos seus brazos. Feijoo xa
aplaudiu o pacto do PP con Vox en co-
munidades como Andalucía, Murcia e
Madrid.

A facenda estatal débelle 700 millóns
de € á Galicia, por que motivo non se
soluciona ese tema?

Galicia careceu dunha política econó-
mica activa nos últimos anos. Nos úl-
timos tempos Feijoo está formulando
un relato do discurso do agravio con
Galicia, que en realidade é a busca
dunha táboa de salvación ante o seu
fracaso, facendo un discurso falaz e
demagóxico, que busca a confrontación
seguindo os ditados da rúa Génova. A
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GONZALO CABALLERO, SECRETARIO XERAL DO PSdeG

“HAI UNHA NOVA MAIORÍA SOCIAL EN
GALICIA, UNHA MAIORÍA PROGRESISTA QUE
NOS DEBE LEVAR A UN NOVO CICLO POLÍTICO”
Gonzalo Caballero é o sX do PsdeG,
será o seu candidato á presidencia da
Xunta, sen ningunha dúbida, nas
eleccións autonómicas do ano
próximo, e en verdade que ten
moitas posibilidade de ser o próximo
presidente da Xunta. Un ano máis
tivo a xentileza de atender á Nova
Peneira e con el mantivemos unha
moi longa conversa na que falamos
de todo; de política local, de política
nacional e de política estatal.
Gonzalo é un home tranquilo, pero á
vez afronta con ilusión e intensidade
a posibilidade, máis que verosímil, de
protagonizar un cambio histórico que
poña fin ao decenio negro de Feijoo
na Xunta.
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ESTACIÓN DE SERVICIO SALCEDA
Salceda de Caselas

986 349 054

actualización das entregas a conta está
garantida polo goberno de España.

Si vale, pero por que non se fai?
O partido socialista levou uns orza-
mentos ao parlamento que incluían
7.000 millóns máis para o financiamento
das distintas comunidades e que incluían
as entregas a conta. O PP vetou eses
orzamentos e deixou un goberno en
funcións. O PP sabe perfectamente que
non se poden actualizar as entregas a
conta mentres haxa un goberno en fun-
cións.

É legalmente imposible?
A avogacía do estado ten clarificado
que é inviable. O goberno está plena-
mente comprometido coas entregas a
conta e está a buscar o mecanismo
legal, excepcional, que o permita facer
de aquí a fin de ano. Todo o relato de
Feijoo do agravio vai rematar moi
pronto, xa veredes como é así. Montoro
negaba por carta ás comunidades facer

as actualizacións e Feijoo calaba e
aplaudía, e agora non fai máis que tea-
tro.

Antes falaches do deterioro do sector
industrial. Que faría para revertelo
un goberno presidido por ti?

Non hai que terlle medo á política eco-
nómica que inclúe á acción positiva na
procura de investimentos, a definición
de obxectivos que marquen sectores
económicos prioritarios, os grandes
acordos cos axentes económicos e so-
ciais, a potenciación das áreas puntei-
ras..en definitiva o grande reto é ter
política económica

Neses sectores estratéxicos que men-
cionas está o sector naval?

Este é un sector que ten que manter a
súa actividade, pero adaptándose aos
novos tempos. A actividade deste sector
acadou cun goberno socialista o inves-
timento máis alto, e me refiro á cons-
trución das 7 fragatas de Ferrol.

O de Ferrol está moi ben, pero cal é a
túa opinión sobre o peche de Vulca-
no?

Hai actividades industriais con situación
moi complexas e desde logo hai que
buscar mecanismos de saída, ou polo
menos de substitución de actividade
que permitan acompañar aos traballa-
dores.

En relación coa situación do naval
podemos falar da viaxe do presidente
á Arxentina?

Si, igual ca no caso de PEMEX, unha
nova promesa de fume

O mesmo día que facemos esta entre-
vista, o BNG, na xunta de voceiros do
concello de Vigo, formulou unha pro-
posta para que o Concello emitise
unha declaración institucional de apoio
á continuidade de Vulcano, e o PP ve-
touna, pero o PSOE tamén, que tes
que dicir ao respecto?

Ese tipo de cuestións locais debería

respondelas o responsable local, pero
eu teño clarísimo que non hai ninguén
que defenda os intereses da cidade de
Vigo como o seu alcalde e o goberno
socialista. Supoño que o motivo é que
habería algo no texto que non puidese
ser asumido.

O único responsable da falta de acordo
entre o PSOE e PODEMOS é Pode-
mos?

O partido socialista gañou as eleccións
e foron as outras forzas políticas ás
que bloquearon a investidura. Non hai
ningunha alternativa a un goberno pre-
sidido por Pedro Sánchez.

Recentemente lin un artigo no que
o articulista manifestaba que se
equivocou co seu voto ao partido
socialista e que se decatou da súa
equivocación xusto o día das vota-
cións ao constatar a cara de mani-
festa incomodidade de Pedro Sán-
chez cando os e as simpatizantes

C/ Víctoriano 
Pérez Vidal, 37

Telf: 633 15 28 23



socialistas berraban:” Con Rivera
no, con Rivera no”.

Ben, esa é unha apreciación subxectiva
que eu non comparto. O partido socia-
lista chegou a ofrecer a Podemos unha
vicepresidencia e 3 ministerios que eles
non aceptaron, o que amosa con clari-
dade que nós si intentamos un goberno
de coalición

Que escenario contemplas o 10 de no-
vembro?

España non pode correr o risco de re-
troceder da man das tras dereitas. O
PSOE é o partido que mellor conecta
coas maiorías sociais para construír
unha maioría progresista. A España
foille ben co goberno de Sánchez; su-
bíronse as pensións, avanzouse na loita
pola igualdade e na protección dos
segmentos máis vulnerables.

Non tocastes nin a lei mordaza nin a
reforma laboral?

Foi menos dun ano de goberno en cir-
cunstancia moi complexas, pero sen
dúbida hai moitas cousas que tocaremos
no futuro, pero o que temos enfronte é
a involución e o retroceso social.

Falemos do máis próximo, os concellos.
Supoño que os resultados globais das
municipais de maio en Galicia deixa-
ríanche moi satisfeito?

Si claro, gobernamos 5 das 7 grandes
cidades e 3 das catro deputacións. E só
o esperpéntico pacto do PP con Jácome,

impide que gobernemos Ourense tamén.
Temos 1.181 concelleiras e concelleiros
e máis de 100 alcaldías. O 55% das ci-
dadáns e cidadás de Galicia están go-
bernados por alcaldes ou alcaldesas
socialistas.

E achegándonos á nosa área de in-
fluencia, supoño que a satisfacción é
maiúscula?

Pois a verdade é que si, que dicir dos
históricos resultados de Vigo, e nas
vilas da contorna pois tamén, resultados
como as maiorías de Nigrán, Tui, Gon-
domar ou Pontecaldelas, a recuperación
para a esquerda de Redondela ou Baio-
na...fixéronme moi feliz, porque teño
a certeza de que suporán que as persoas
teñan unha administración municipal
máis xusta e máis eficaz ao seu servi-
cio.

No concello de Porriño conservastes
a alcaldía por 9 votos fronte a 8,sendo
decisiva a posición do concelleiro in-
dependente ex pp Manuel Carrera,
que pouco despois de darlle o seu voto
á alcaldesa do PSOE Eva García De
La Torre foi contratado pola DEP de
Pontevedra. Tiveches ti algo que ver
nese asunto?

En Porriño mantense o proxecto so-
cialista ao fronte do Concello, e a al-
caldesa que soubo realizar por vez pri-
meira na historia políticas de progreso
nese Concello

Xa para irmos rematando Gonzalo,
situándonos nun escenario realista es
consciente de que se o PP perde a
maioría absoluta ti vas ter que pactar
con outras dúas forzas?

Nós temos que dedicarnos a con-
vencer ao noso electorado para unha
mobilización masiva para botar á de-
reita e desde logo que desexo que o
resto de forzas progresistas fagan os
seus deberes da mellor maneira po-
sible.

Pero ti non terás ningún problema,
supoño, en sentarte con Ana Pontón
con Eva Solla ou con quen faga falta
para pactar o que sexa necesario?

Eu teño claro que o diagnóstico de
todas as forzas progresistas coincide
na necesidade de botar á dereita da
Xunta de Galicia.

Que tal a túa experiencia no parla-
mento?

Estou cómodo e agardo estar á altura
das circunstancias.

Agora si que rematamos, se es presi-
dente da Xunta vas seguir conversando
de cando en vez con este humilde xor-
nal, ou pasarás a ser inaccesible para
nós?

Se as galegas e os galegos danme a in-
mensa honra de ser o seu presidente,
seguirei concedendo entrevistas á Nova
Peneira, como xa temos feito noutras
ocasións.
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MOS

A Coral Polifónica Ventos do Val de
Petelos Mos, organiza o concerto cultural
2019 na XIX edición. O concerto cele-
brase o sábado día 5 de outubro as 19
horas do serán, no Auditorio Municipal
Multiusos As Pozas en Petelos Mos, a
entrada é libre e gratuita para todo o pu-
blico en xeral con aforo. 

Este concerto é entendido pola coral
organizadora como un intercambio cultural
entre corales, e un xeito de achegar a
cultura musical na ver tenté do canto
coral de outras Autonomías a todos
amantes polifónicos, donde aparte de a
coral organizadora participa a Coral Mu-
nicipal Virxen de a Caridad de A Garro-
villa, Badajoz (Extremadura ).

Ventos do Val augura que “será un
concerto bonito “ de seguro que arincará
emocionantes aplausos entre os amantes
a música coral, xa que a coral Municipal
Virxen de a Caridad, nos ofrece un pro-
grama de cancións populares de Xotas,
Zarzuelas da terra Extremeña, para Ventos
do Val é unha forma de dar a coñecer
outras culturas musicales.

A Coral Polifónica
Ventos do Val organiza
un concerto de
intercambio cultural 

CALLE RAMÓN GONZÁLEZ, 12
O PORRIÑO - 986 337 807
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Cando e por que naceu o MIUDO
FEST?

Hai catro anos motivado polas evidentes
carencias de programación cultural para
nen@s que padece este concello.

Consideras que a programación cul-
tural para cativ@s do Concello de
Mos é deficiente?

Total e absolutamente. En realidade o

Concello vai ao noso remolque, nós
comezamos co Miudo Fest e eles co-
mezaron a facer cousas para pequenos.
Nós comezamos co envellecemento
activo e eles iniciaron actividades para
maiores.

E quen tivo a idea do MIUDO FEST?
Saíu da directiva daquela do CC, e na
actualidade da comunidade de Montes

que é quen xestiona o CC.
Sempre se fai nestas datas?

Si, a primeira ou a segunda fin de
semana de setembro.

Como foron as tres primeiras edi-
cións?

O primeiro ano foi organizado un pouco
a correr, pero o éxito foi moi grande,
sorprendeunos a nós mesmos a acepta-

ción tan importante que tivo. O corpus
fundamental do MIUDO FEST é a
música, así foi nas tres primeiras edicións
e así será tamén na presente. A música
vai complementada con outras activi-
dades como os contacontos ou xogos
diversos. Este ano o que facemos é: O
sábado música pura e dura e o domingo
alén da música teremos xogos tradi-
cionais e a actuación do MAGO MAR-
CO.A filosofía do MIUDO FEST é
facer un festival como se fora para
adultos, pero para nen@s.

A dinámica de asistencia e de percep-
ción do público que ano tras ano asiste,
como a valoras?

Valóroa moi positivamente pois a di-
námica é claramente ascendente. O
aforo da sala son 300 persoas que
sempre enchemos e tamén facemos ac-
tividades fóra, para complementar ás
interiores.

Cóntanos algún dos xogos tradicionais,
que ides desenvolver no que chamades
“a brincadeira miudiña”?

Tiro da corda, zancos, carreira de sacos,
a ra..

Os asistentes son nen@s de Mos, su-
poño?

Veñen de todos os sitios, incluso desde
moi lonxe. Aquí non pasamos ningún

CAO DE MOS, DIRECTOR DO IV MIUDO FEST

“A NOSA RELACIÓN CO CONCELLO É INEXISTENTE, NÓS
SOLICITAMOS O ANO PASADO O SEU APOIO PARA O MIUDO
FEST E DIXÉRONNOS QUE NON LLES INTERESABA”
A vindeira fin de semana os
amigos da comunidade de
montes de Tameiga, no CC das
Pedriñas, van celebrar a IV
edición do deu mIUdO FesT.
este festival naceu hai catro
anos coa intención se suplir a
moi deficiente programación
infantil que o Concello, naquel
momento, puña ao dispor dos
nenos e nenas de mos. O éxito
das tres primeiras edicións
dan azos e animan aos seus
organizadores a proseguiren
con forza na realización deste
festival que cada setembro,
desde o 2.016, congrega a
varios centos de nenas e
nenos. Nós falamos co seu
director; Cao de mos



MOS

A portavoz Victoria Alonso e o con-
celleiro Alejandro Figueroa estiveron
en Cela atendendo as reclamacións dos
veciños da contorna en canto o estado
da fonte do Carreteiro na costa da
morte. Os socialistas din que dende
que esta fonte foi feita o seu mantemento
foi nulo; a iluminación avariada dende
poucos meses despois de facela, as
letras do nome e ano desaparecidas
dende hai tempo e o que consideran
máis grave, que en unha fonte onde
moita xente do concello e dos concellos
veciños paran a coller auga, este conti-
nuamente cheo de barro e follas facendo
a utilización da fonte sexa un risco. 

Din comprender o estado de banca
rota do concello de Mos e que non
haxa recursos para grandes investi-
mentos pero reclaman un mantemento
mínimo do patrimonio do concello. O
grupo municipal socialista ven de por
en aviso desta situación o goberno no
pasado pleno do mes de Agosto. Onde
ademais tamén reclamaron un estudo
para regularizar o estacionamento dos
usuarios que acceden a fonte do Ca-
rreteiro, xa que a día de hoxe hai mo-
mentos onde o tráfico que accede a
nacional en esa intersección e o que
quere acceder a Cela vese prexudicado
por estes usuarios. 

Ademáis, os socialistas mosenses
veñen de denunciar a pasividade do
goberno local co Colexio de Atín. O
colexio de Atín leva un tempo esperando
unhas reformas moi necesarias e que
foron comunicadas o goberno local en
múltiples ocasións. As necesidades máis
urxentes que solicitan é unha rampa de
acceso o centro educativo coma alter-
nativa as escaleiras e substitución das
ventas xa que as actuais son demasiado
vellas e filtran aire.

Tras preguntar no pleno o noso con-
celleiro, José Antonio Mantilla, a rexe-
dora di que están traballandonelo e que
para o mes de setembro estarán rema-
tadas. Mentres tanto outros membros
do equipo de goberno popular din en
redes sociais que non se fixeron porque
a Xunta retrasouse pero tampouco acla-
ran cando van ter lugar.

Dende a bancada socialista denun-
ciamos a falta de interese do goberno
do Partido Popular por buscar un arranxo
para unha situación de vital importancia
e que nais e pais levan reclamando
moito tempo. O concelleiro, Mantilla,
repróchalle a rexedora que en pleno
diga unha cousa cando en realidade
sabe que as obras non terían lugar. En-
gade que o momento de acometer estas
obras é en tempada estival cas e cos
alumnos de vacacións.

os socialistas de Mos reclaman o
mantemento da fonte do Carreteiro
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tipo de Peneira, todas as actividades
que facemos nas Pedriñas son abertas
a todo mundo.

Polo que me dixeches antes teño a
sensación de que a vosa relación co
Concello non é boa?

É inexistente. Nós solicitamos o ano
pasado apoio para o MIUDO FEST e
dixéronnos que non lles interesaba.
Toda a súa programación fana en dous
centros culturais: Torroso e Mos.

Un festival que organiza unha comu-
nidade de Montes de Mos, que enche
un aforo de 300 persoas en Mos, no
seu desenrolo non conta con ningún
representante oficial do Concello de
Mos?

Efectivamente así é, non ven ninguén
en representación do Concello nin se-
quera a ver como é.

Como financiades o festival?
Algo coa venda de entradas pero moi
pouco, e fundamentalmente cos cartos
do CC

Canto vale a entrada?
3€ para os socios e 5€ para os non so-
cios.

E a venda de entradas dá para financiar
o custe do festival?

Que va, sempre perdemos cartos.
O concello pasa de vós, e a DEP?

O ano pasado deunos unha axuda, agar-
damos contar con ela tamén este ano.

Tedes a intención de que MIUDO
FEST sexa un festival de futuro?

Abofé que si, a nosa intención é ir cre-
cendo todos os anos.

O TEU
XORNAL

EN GALEGO

MOS

Fai semanas a bancada socialista re-
clamaba máis controis sobre os vertidos
que se están facendo no Río Louro despois
de varias denuncias veciñais. No pleno
de agosto, no que o goberno aprobou o
pacto de alcaldes polo clima e a enerxía,
a voceira socialista Victoria Alonso soli-
citou que este pacto tamén se materializase
coa definición dunha estratexia para eli-
minar a contaminación medioambiental
e os vertidos nos ríos locais. 

Seguimos recibindo queixas da veci-
ñanza onde nos mostran a súa preocupa-
ción polos vertidos que se fan no Louro
de forma sistemática e co beneplácito do
goberno popular que parece non tomar
cartas no asunto. Victoria Alonso, pide
que se tomen medidas o antes posible.

denuncian que seguen
producíndose vertidos
no río Louro
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MOS.

O concello de Mos sairá moi prexu-
dicado se sae adiante a proposta para o
transporte de viaxeiros por estrada realizada
dende a Xunta de Galiza. Así o entende o
BNG, que pediu explicaciońs no uĺtimo
pleno ante a inaccioń do goberno do PP.
O portavoz nacionalista, Gustavo Barcia,
preguntou se o Concello de Mos presentara
algunha alegacioń ao proxecto da Con-
sellería de Infraestruturas e Mobilidade e
a resposta, por parte da concelleira Julia
Loureiro, foi que o proxecto afectaba só
a duás linãs, minimizando así o seu
impacto real.

Ante o desleixo do goberno municipal
o BNG de Mos, en conxunto co da Co-
marca de Vigo, decidiu presentar unha
serie de alegaciońs encaminãdas a garantir
unha mobilidade sustentábel e responsábel.
O Consello Local do BNG defende a ne-
cesidade de que as linãs de transporte
pub́lico das comarcas do Baixo Minõ e
Condado-Paradanta que atravesan Mos a
través da N-120 e a A-55 conten, como
mínimo, con tres paradas en Sanguinẽda,
diante da casa do Concello e en Puxeiros.
Deste modo, o servizo podería contribuír

a fortalecer a cohesioń social, a garantir a
seguridade e preservar o uso en condiciońs
dos espazos pub́licos, algo que este pro-
xecto non cumpre.

Erros no documento
O BNG denuncia, ademais, que o do-

cumento elaborado pola Consellería non
é válido para unha correcta avaliacioń da
proposta. Presenta numerosos erros e
contradiciońs, un exemplo son as cifras
relativas á demanda actual de mobilidade
no concello de Mos. Neste sentido, os
datos do anteproxecto para a zona do
Baixo Minõ e o sur da comarca de Vigo
(XG883) son distintos dos que figuran
no apartado correspondente á zona sur
da comarca da Paradanta e O Condado
(XG888).

Por outra parte, na propia memoria
do documento indícase que “a capacidade
da Administracioń para establecer as
tarifas a abonar polas persoas usuarias en
cada caso inclué a posibilidade de esta-
blecer bonificaciońs xerais”. O BNG en-
tende que as tarifas e as bonificaciońs
correspondentes deben quedar xa definidas
con claridade no propio anteproxecto.

reclaman máis paradas do servizo de
autobús ao seu paso por Mos



SALCEDA

Recentemente, o Boletín
Oficial de Pontevedra publi-
cou o inicio do período de
exposición pública do que
será o primeiro Regulamento
de Honores e Distincións do
do Concello de Salceda de
Caselas. O documento regu-
lará a concesión de distin-
cións como as de fillo ou
filla predilecto/a, fillo ou
filla adoptivo/a, salcedense
distinguido ou distinguida,
alcalde ou alcaldesa hono-
rario, ou as persoas e enti-
dades premiadas na Gala do
Deporte, así como as con-
decoracións como “medalla
do Concello” ou “Cronista
oficial da vila”. Por outra
banda, o regulamento tamén

fai referencia aos procesos
de denominación de espazos
públicos, rúas, edificios pú-
blicos, sendas, prazas, etc.

O Concello de Salceda
celebra anualmente con mo-
tivo das festas do Cristo o
acto de nomeamento de sal-
cedenses distinguidos/as, no
que se nomean tres persoas
polos seus méritos en dife-
rentes campos da vida social.
Ata o de agora esta distinción
víñase facendo a proposta
do Equipo de Goberno, e
con este regulamento pasará
a realizarse dunha maneira
reglada e definida, incluíndo
a aprobación plenaria das
persoas propostas para o re-
coñecemento. O equipo de
goberno (MS e PSOE) busca

deste xeito garantir un maior
consenso nos nomeamentos
que se realicen, así como
unha maior participación nas
propostas.

O Regulamento foi apro-
bado inicialmente na sesión
plenaria do 30 de agosto cos
votos a favor dos grupos de
Goberno (MS e PSOE) e a

abstención do Partido Popular,
e a partir de hoxe conta con
un prazo de exposición pú-
blica de 30 días onde tanto a
veciñanza como os colectivos
e asociacións poderán achegar
as súas aportacións para pro-
ceder á aprobación definitiva
do documento unha vez re-
matado o prazo de alegacións.

Loli Castiñeira, alcaldesa,
xunto co resto do equipo de
goberno (MS e PSOE) pre-
sentaron o regulamento co
obxectivo de que os procesos
deste tipo se volvan o máis
participativos e consensuados
posible, e que as persoas ho-
menaxeadas dun ou doutro
xeito polo Concello sexan
representativas dunha ampla
maioría da sociedade.
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O Boletín Oficial de Ponte-
vedra publicou o inicio do pe-
ríodo de exposición pública do
que será o primeiro Regula-
mento Orgánico Municipal
(ROM) do Concello de Salceda
de Caselas, que recolle diversos
aspectos da organización mu-
nicipal como a composición
dos grupos políticos, o desenrolo
das sesións plenarias ou o dereito
de acceso á información por
parte da Corporación, entre ou-
tras cuestións.

Un dos puntos de maior
importancia é sen dúbida o
que recolle as normas de de-
senrolo das sesións plenarias,
principalmente respecto da
ordenación da intervención
nos debates, así como nos
tempos de intervencións, nas
quendas de palabra e no nú-
mero de mocións, rogos e
preguntas que se poidan de-
bater en cada sesión. Trátase
fundamentalmente de conse-
guir que as sesións sexan áxi-
les e operativas, garantindo
en todo momento os dereitos
democráticos dos concelleiros
e concelleiras, e evitando os
debates esaxeradamente lon-
gos que se veñen producindo
nalgunhas ocasións, e que

restan sen dúbida eficacia ao
órgano máis importante do
Concello: o Pleno.

No Caso de Salceda, o ROM
recolle tamén a creación do
Consello de Participación Ci-
dadá, que contará co seu propio
regulamento de funcionamento,
garantindo así a participación
da veciñanza nas decisións adop-
tadas no seo do Concello.

O Regulamento foi aprobado
inicialmente na sesión plenaria
do 30 de agosto cos votos a fa-
vor dos grupos de Goberno
(MS e PSOE) e os votos en
contra do Partido Popular, e a
partir de hoxe conta con un
prazo de exposición pública de
30 días onde tanto a veciñanza
como os colectivos e asociacións
poderán achegar as súas apor-
tacións para proceder á apro-

bación definitiva do documento
unha vez rematado o prazo de
alegacións.Loli Castiñeira, Al-
caldesa de Salceda, así como o
resto do equipo de goberno (Ms
e PSOE) amosáronse satisfeitos
por ter conseguido en tan pouco
tempo de lexislatura un regula-
mento que beneficiará a todos
e todas, e que incide na opera-
tividade das sesións, cuestión
moi demandada por diferentes
foros. Lamentou a Alcaldesa
que a aprobación inicial non se
realizase por unanimidade da
corporación, pero así mesmo
amosouse convencida que as
aportacións que se realicen tanto
dende a oposición como dende
outros sectores serán feitas de
xeito responsable para conseguir
o mellor ROM para as necesi-
dades de Salceda e a súa veci-

salceda contará por vez primeira cun
regulamento orgánico Municipal

SALCEDA

O Concello de Salceda de
Caselas, a través da Concellaría
de Parques e Xardíns, está a
acometer obras de mellora en
diferentes parques infantiles
existentes ao longo do munici-
pio. Nesta ocasión estanse a
realizar melloras no parque in-
fantil de Barreiro, ubicado no
entorno do centro cultural. O
proxecto, que conta cun orza-
mento de 13.055,90 € asumidos
con fondos propios do Concello,
conleva a reparación dos ele-
mentos máis deteriorados e a
instalación de outros xogos para
completar o espazo, así como
o adecentamento de todo o en-
torno, incluído a colocación
dunha valla que garanta a se-
guridade dos nenos e nenas. A
reforma lévase a cabo en coor-
dinación coa directiva do centro
cultural, que lle trasladou a ne-
cesidade á alcaldesa Loli Cas-
tiñeira.

Esta obra de mellora súmase
ás xa realizadas nos parques
das parroquias de Soutelo, Par-
derrubias, Entenza (Torrón), Pi-
coña (Arrotea) e San Xurxo. O
Concello seguirá coa realización
das obras de reparación e me-
lloras precisas nos demais par-
ques das parroquias, para o que
se está a realizar xa un traballo

de avaliación naqueles parques
que precisen algún tipo de in-
tervención. Hai que lembrar o
enorme crecemento poboacional
de Salceda, que chegou a al-
canzar a taxa de natalidade máis
alta de Galicia, o que fai precisas
actuacións deste tipo dirixidas
á poboación infantil.

Tamén nos parques infantiles
existentes no casco urbano  Par-
que Aragonta e Parque da Gán-
dara), se levaron a cabo obras
de reparación dos columpios
existentes, así como a sustitución
dos que se atopaban en peor
estado. Ademais nestes parques
habilitáronse sendas que posi-
bilitan a accesibilidade aos co-
lumpios inclusivos recentemente
instalados polo Concello, com-
pletando así o proceso de aper-
tura dos parques para todos os
nenos e nenas. No vindeiro mes
de outubro será a quenda do
parque instalado na Praza do
Concello, na entrada do Audi-
torio Municipal, que tamén verá
renovadas e melloradas as súas
instalacións. Loli Castiñeira, al-
caldesa de Salceda: “Seguimos
a traballar nos espazos adicados
aos máis cativos, nunha vila
coñecida polo seu alto índice
de natalidade, dando resposta
ás solicitudes veciñais que nos
trasladan as asociacións”. 

13.000€ para mellorar o
parque infantil de Barreiro



SANTIAGO

Ducias de persoas reclamaron
"Liberdade para o galego", diante
da sede da delegación do goberno
español en Galiza, na Coruña,
despois de que o Ministerio de
Ciencia, Innovación e Universi-
dades excluíse dos Premios Ar-
químedes (ligazón á convocato-
ria) os traballos de fin de grao
presentados en calquera lingua
oficial do Estado diferente
do castelán. O presidente
da Mesa pola Normali-
zación Lingüística, Mar-
cos Maceira, anunciou
que a entidade de defensa
de dereitos lingüísticos
pediu formalmente unha
reunión co ministro para
trasladarlle esa mesma
solicitude, de "liberdade
para o uso da lingua pro-
pia" e para reclamar que

o Goberno Español deixe de re-
producir "prexuízos e unha certa
consideración de inferioridade
das linguas diferentes do castelán
e das persoas que as utilizan".

Os premios Arquímedes teñen
o obxectivo de “fomentar a in-
vestigación científica entre o es-
tudantado universitario premian-
do o mellores traballos de in-
vestigación en todas as áreas.

A Mesa pídelle ao Ministro de
Ciencia "Liberdade para o galego"

SANTIAGO.

Á espera de coñecer os des-
tinos provisionais de secundaria,
o curso comeza con 42 aulas
menos en primaria e a perda de
62 postos de traballo definitivos,
con dous terzos do profesorado
de ESO, bacharelato e FP im-
partindo afíns e cando menos
un 16% de mestras provisionais
con contratos itinerantes. E men-
tres centos de docentes do co-
lectivo interino poden perder o
seu traballo a Xunta mantén a
súa aposta obsesiva pola FP
dual e o desprezo ao galego da
era Feijóo.

O curso comeza cunha Con-
sellaría instalada no seu búnker:
“apagada ou fóra de cobertura”.
Para o secretario nacional da
CIG-Ensino, Suso Bermello,
esta é a definición máis acaída
dunha conselleira “que exerce
como xefa de marketing ou pro-
tocolo, de visita en visita aos
centros, mais ausente dos seus
problemas reais”. “Desde o mo-
mento en que tomou posesión
non manifestou a mínima von-
tade de interlocución coas or-
ganizacións sindicais, máis alá
dunha única reunión protocolaria
e baleira de contidos coa repre-
sentación do profesorado. Mais
ao contrario, preténdese relegar
as mesas de negociación a un

mero trámite, sen abrir ningunha
canle de negociación das de-
mandas presentadas unha e outra
vez polo persoal docente e pola
comunidade educativa”, indicou
Bermello nunha valoración do
curso académico que comeza
mañá mércores, 11 de setembro,
en Infantil e Primaria e o luns
16 en Secundaria, Bacharelato,
FP e nas ensinanzas de réxime
especial.

Co aval de 12.000 sinaturas
docentes, a volta ás 18 horas
lectivas semanais en secundaria
e FP e ás 21 en infantil e prima-
ria, será a principal reivindicación
que levará a CIG-Ensino ás dis-
tintas mesas de negociación este
ano e que marcarán a súa acción
sindical. “Estamos certos de que
esta medida redundaría sobre
todo na mellora da calidade do
ensino, permitindo de novo facer
desdobres e incrementando os
apoios, é dicir unha atención
máis individualizada do alum-
nado, así como recuperar par-
cialmente a cifra dos 3.000 pos-
tos de traballo perdidos desde o
inicio da crise”, apuntou Ber-
mello. Cando xa hai comuni-
dades autónomas que restituíron
os horarios que o seu persoal
docente tiña antes da imposición
unilateral do PP no 2012 (Na-
varra, Euskadi, Cantabria, Ca-

narias, Andalucía, Asturias e
Estremadura) e outras están en
trámite de o faceren, o goberno
de Feijóo non ten escusas para
seguir castigando o profesorado
galego.

“Outra constante que non
mudou co cambio de cara na
Consellaría e que polo tanto
deixa ás claras que a política
lingüicida é claramente marca
de identidade de Feijóo é o mal-
trato que recibe a nosa lingua
no sistema educativo”, subliñou
Bermello. “O curso actual será
o do décimo aniversario da
maior deriva contra o noso idio-
ma, coa publicación do decreto
de plurilingüismo, e que a día
de hoxe nos deixa unha presenza
residual do galego nas aulas de
infantil das cidades, a prohibición
do seu uso en materias científico
tecnolóxicas.

A CIG-Ensino prepara unha batería
de reinvindicaións para este curso
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PONTEAREAS.

A tenente de alcalde e con-
celleira de Ensino e Eventos,
Cristina Fernández, reuníuse na
co novo director do CEIP Nosa
Señora dos Remedios para es-
tudar as necesidades e apoios
que o centro escolar precisará
neste curso que comeza
2019/2020.

Cristina Fernández aprovei-
tou para darlle a benvida ao
novo director, José Ángel Penas
Tallón, que asume por vez pri-
meira a dirección dun centro
educativo logo de levar xa oito
anos consecutivos asumindo a
ensinanza de mestre de educa-
ción física neste centro escolar. 

Nativo de Lugo pero xa
afincado en Ponteareas, José
Ángel Penas toma o relevo do
anterior director Regino Garrido
Figueiras que nos últimos doce
anos asumíu a dirección do
centro deixando, segundo Penas
“un listón alto que tentaremos
manter”.

O director do nº1 asume o
seu novo cargo, que compati-
bilizará co de profesor de edu-
cación física nos curso 5º e 6º
de primaria, con ilusións e pro-

postas enriba da mesa xa enca-
miñadas. No mes de xullo, Pe-
nas Tallón xa se reuníu co con-
celleiro de Tráfico e Mobilidade,
Roberto Mera, para comezar a
traballar na creación de rutas
seguras de acceso en bicicleta
ao centro escolar. 

“Queremos fomentar entre
o alumnado e entre a comuni-
dade educativa en xeral, os des-
prazamentos sostibles e seguros
así como os hábitos de vida
saudables por iso estamos a
poñer en marcha o proxecto de
tramos urbanos nos que se conte
cun espazo seguro para o des-
prazamento do alumnado en
bicicleta. Un feito que ademais
promove a autonomía dos ca-

tivos e cativas”, explica o di-
rector. 

Ademais, trasladou á con-
celleira de Ensino a súa inten-
ción de promover os despraza-
mentos a pé coa sinalización e
demarcación de tramos espe-
cíficos para o tránsito de esco-
lares. Director e concelleira per-
correron as instalacións para
avaliar os traballos realizados
e os que están pendentes. 

Ao igual que nos anteriores
comezos de curso, Cristina Fer-
nández manterá distintas reu-
nións con todas as directivas
dos centros escolares, dando
tamén a benvida nos vindeiros
días á nova directora do CEIP
Feliciano Barrera de Guláns.

O CEIP Nosa Señora dos Remedios
fomentará a autonomía do alumnado

PONTEAREAS.

A concellería de Vías e Obras
do concello de Ponteareas, que
dirixe Chus Garrote, informa
que se ven de adxudicar por
37.299,15€ (ive incluído) o con-
trato do proxecto de reparación
de beirarrúas en distintos puntos
do centro urbano.

A través dun procedemento
aberto simplificado o concello
recibíu dez propostas que a
unidade técnica procedeu a va-
lorar priorizando aquelas que
cos mesmos servizos e garantías
de calidade ofreceran mellor
prezo.

O concello conseguíu nesta
adxudicación un aforro de
13.077,9€ respecto ao prezo de
saída de licitación. 

Financiado a través do Plan
Concellos da Deputación de
Pontevedra permitirá a interven-

ción de reparación en máis de
cinco rúas de Ponteareas, rúa
Virgen de la Luz, rúa Daniel
Ojea Sarmiento, rúa dos Mestres,
rúa La Orotava e rúa das Mi-
mosas, entre outras actuacións
en diferentes tramos.

Entre os traballos que se re-
alizarán está o destoconado de
árbores para paliar os danos oca-
sionados polas raíces, demolición
e levantados de firmes, reposición
de pavimentos en baldosa hi-
dráulica ou substitucións de bor-
dillos entre outros traballos que
se suman ás accións de mante-
mento financiadas con fondos
propios que a concellería de
Vías e Obras realiza ao longo
de todo o ano dentro da partida
de reparación de infraestruturas
e outros bens naturais que no
terceiro trimestre superaba xa
os 100.000€.

37.000€ para a reparación de
beirarrúas no centro urbano



Setembro 2019 [21]

PONTEAREAS.

Os e as tenistas da última
edición do Torneo de Tenis
organizado polo Club Tenis
Ponteareas en colaboración
co concello estrearon a nova
instalación lumínica instalada
polo concello de Ponteareas
nas pistas de tenis da Freixa. 

En consonancia coas liñas
marcadas na estratexia de cre-
cemento “Ponteareas, Hábitat
Saudable” o concello aposta
pola eficiencia enerxética me-
diante a instalación de pro-
xectores led de baixo consumo
e de alto rendemento (maiores
do 70%) de última xeración
con elevada vida útil fronte a
outras tecnoloxías. 

A obra, convocada a través
dun proceso de libre concu-
rrencia, foi realizada por unha
empresa local e contou co fi-
nanciamento do Plan Conce-
llos da Deputación de Ponte-
vedra cun custe total de
21.586,78 € (ive incluído). 

Con esta instalación con-

tribúese a un aforro nas emi-
sións de gases invernadoiro
CO2 e un aforro económico
do que será beneficiaria o
conxunto da sociedade. 

Os leds contan cun co-
nector para a súa doada re-
posición de forma indepen-
dente con máxima precisión

óptica e de deseño compacto
totalmente encapsulado, pro-
texidos para cortocircuito e
circuíto aberto.

Para a súa instalación fo-
ron precisos distintos traballos
de aperturas de gabias no te-
rreo para colocar as canali-
zacións, as tomas de terra e
as arquetas de electricidade,
entre outras labores para pro-
ceder despois á reposición do
pavimento.

Esta instalación xa foi des-
frutada no recente campionato
de tenis recibindo o concello
o agradecemento do club que
lle trasladou que grazas a este
investimento se puido ampliar
os horarios dos partidos. 

Nova aposta pola eficiencia enerxética coa
iluminación de baixo consumo nas pistas de tenis

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

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

VAG-VANS
☎ 688920997 
☎ 986641405
N-120 AREAS
PONTEAREAS

o condado
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A concellería de Ensino, que
dirixe a tenente de alcalde Cris-
tina Fernández, informa que
neste curso escolar a delegación
da Escola Oficial de Idiomas
en Ponteareas ofrecerá o curso
de nivel básico A1 no primeiro
cuatrimestre e no segundo cua-
trimestre o de nivel básico A2.

Cristina Fernández amosa a
súa satisfacción por ter conse-

guido que esta demanda da co-
munidade educativa sexa hoxe
unha realidade. O obxectivo
desta concellería é ofrecer unha
oferta educativa ampla de acorde
ás necesidades da poboación e

que resposte á demanda laboral
actual evitando que a mocidade
se teña que desprazar fóra da
súa comarca.

Deste xeito, a sección da
Escola Oficial de Idiomas en
Ponteareas abrirá o prazo de
preinscrición do día 2 de se-
tembro ao 15 de setembro. Todas
as preinscricións deberán for-
malizarse obrigatoriamente en
liña no prazo a través do acceso
https://www.eoidigital.com/prein
sxunta 

Os horarios das clases de
francés poden consultarse na
seguinte ligazón http://www.
eoidevigo.org/archivos/Oferta-
lineal-Ponteareas-555-561.pdf 

Os e as que desexen maior
información poderán obtela na
ligazón http://www.eoidevigo.
org/seccion/161/Matricula-Ofi-
cial.html 

o condado
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Anakos café bar
Rúa costa ambulatorio, 10 - Ponteareas

Curso de nivel básico de Francés na sección
da escola oficial de idiomas en Ponteareas 

   
     

   
     

   
      
    
 

   
    

    
   
    

      
   
     

    
     

     
    

     

    
    

     
    

  
    

   
     

     
    
    

   
    

   
    

    

obras de saneamento en arantei e
fornelos

PONTEAREAS

O Club Tenis Ponteareas en-
tregou os trofeos do torneo de
tenis organizado en colaboración
co concello de Ponteareas e que
este ano, por vez primeira, puido
ampliar o seu horario ata a entrada
da noite grazas á nova instalación
lumínica con proxectores led.

O concelleiro de Mocidade,
Miguel Bouzó, en nome da con-
celleira de Deportes Nahir Co-
velo, e o alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas, participaron na
entrega de premios que recibiron

Alfonso Santos en absoluto mas-
culino, María Táboas en absoluto
feminino, Pablo Rodríguez en
cadete masculino, Luca Vázque
en infantil masculino, Alfonso
Santos en veteráns +35, Manuel
Vázquez en veteráns +45, Óscar
Fernández e Jaime Loureiro en
dobres e Jacobo Vilas en absoluto
no federado. 

O concello de Ponteareas
agradece o traballo do Club Tenis
Ponteareas que felicita a todos
os e as participantes pola súa
deportividade.

O torneo de tenis entregou os
seus trofeos

BAR
CULTURAL
DE ARCOS
Ponteareas
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PONTEAREAS.

O concello de Ponteareas
aplaude a todos os partici-
pantes que nesta última edi-
ción da Feira dos Remedios
acudiron vestidos de galegos
e galegas de principios do sé-
culo XX facendo que cada
vez sexan máis os que deixan
no roupeiro o estilismo con-
temporáneo para ataviarse de
acorde á ocasión.

A tenente de alcalde e
concelleira de Eventos, Cris-
tina Fernández, salienta desta
última edición o incremento
do número de participantes
que acudíu vestidos de época
e a maior involucración do
tecido comercial que atrezou
os escaparates, máis ca nunca,

contribuíndo a ambientar as
rúas e espazos urbanos.

Nesta edición a Feira dos
Remedios levouse a máis re-
cunchos da vila acollendo a
praza da Música a zona de
xantar cun pulpeiro, entre ou-
tras ofertas gastrónomicas, e
o gando volveu ao seu punto
de orixe no parque da Feira
Vella. “Con isto conseguimos
que houbera máis tránsito e
fluxos de movementos de per-
soas deste xeito deuse máis
visibilidade aos comercios e
hostalería local”, engadíu Cris-
tina Fernández.

Pola súa banda, o conce-
lleiro de Cultura e Lingua,
Fernando Groba adianta que
a Feira do Gando foi un dos

puntos máis visitados amo-
sando o público un grande
interese por coñecer as razas
autóctonas de Galicia e polas
demostracións do poni club
coa exhibición de salto atei-
gando o xardín do IES Val
do Tea e as do Club Hípico
Char coa exhibición de an-
dadura por Puraga, así como
o monográfico ofrecido polo
Club Can de Palleiro. 

Moito éxito tamén tivo a
degustación gratuíta de carne
ecolóxica de poldro que nos
agasallou a Asociación de
Criadores de Cabalos de Pura

Raza Galega (Puraga) que es-
gotou as 120 hamburguesas
que traían en menos de 30
minutos.

Outro dos atractivos da
feira que tivo moi alta de-
manda foron os paseos en
carruaxe de cabalos que todo
o público puido desfrutar de
balde e o photocall rexistrou
máis visitas ca nunca e tirou
máis fotos que en anteriores
edicións. Todos os que pasaron
por alí tiveron o dereito a
participar no sorteo das cinco
cestas de produtos artesáns
que se agasallaron.

Récord de participación
en vestido de época na
Feira dos Remedios

dosigal@dosigal.com

O PESO, 22 - AREAS - PONTEAREAS

AVDA DE GALICIA Nº 8 - PONTEAREAS
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Planta superior Plaza de
Abastos de Ponteareas
886 099 357
600 043 274
www.alpuntoponteareas.es

"Comida caseira,
saudable,
vexetariana e para
levar"

ABRIMOS ÁS 19,00 TODOS OS DÍAS AGÁS OS MARTES

PONTEAREAS.

A Xunta Local de Seguridade
de Ponteareas celebrou onte
unha reunión extraordinaria a
petición do Alcalde Xosé Re-
presas que presidíu o encontro
no que participaron o vicese-
cretario xeral e o asesor da Sub-
delagación do Goberno en Pon-
tevedra, a xefa da unidade de
Violencia de Xénero, o capitán
xefe da Garda Civil da 1ª co-
mandancia de Tui, o brigada
comandante da Garda Civil do
posto de Ponteareas e o secretario
municipal, ademais do oficial
da Policía Local e do concelleiro
de Tráfico e Mobilidade, Roberto
Mera. 

Na reunión abordouse a ne-
cesidade de intensificar a coo-
peración entre a Policía Local e
a Garda Civil. O Alcalde Xosé
Represas e o concelleiro de Trá-
fico e Mobilidade Roberto Mera
expuxeron a situación da plantilla
da Policía Local que conta na
actualidade con só seis axentes
activos e seis auxiliares, un nú-
mero “claramente insuficiente
para atender tres turnos diarios
de traballo, sete días á semana”,
sinalou Represas.

O alcalde explicou que das
22 prazas de axentes que existen
en plantilla, 12 están vacantes,
3 están de baixa médica pro-
longada e un atópase en prácti-

cas na Academia de Policía. A
maioría das vacantes débense
a xubilacións, excedencias e
traslados a outros concellos que
se produciron no último ano.
Represas lembrou que as prazas
de axentes non se poden cubrir
de forma inmediata en interi-
nidade e requiren procesos len-
tos de selección e formación
que se poden demorar até un
ano e medio. Na actualidade
Ponteareas ten convocadas cinco
prazas para axentes que se prevé
incorporar a mediados de 2020
e a intención é convocar outras
cinco nos vindeiros meses que
se incorporarían ao Concello
en 2021.

Á vista da situación os re-
presentantes da Subdelegación
do Goberno e Concello, así como
os mandos da Garda Civil e da
Policía Local, acordaron reforzar
a colaboración entre os dous
corpos de seguridade para apro-
veitar con eficacia os recursos

humanos dispoñibeis e garantir
altos niveis de seguridade en
Ponteareas. Na reunión facilitá-
ronse tamén os datos sobre o
índice de delitos en Ponteareas,
salientando que se confirma e
consolida a tendencia á baixa
iniciada xa nos últimos tempos.

seguridade reforzará a cooperación
entre Policía Municipal e Garda Civil



PONTEAREAS

A concellería de Ensino, que dirixe a
alcaldesa en funcións Cristina Fernández,
clausurou unha nova edición do Campus
Tea e Verán Rural 2019 que por quinto
ano consecutivo supuxo un apoio para a
conciliación familiar e laboral nas parro-
quias e no centro urbano. O alumnado
da última quenda foi recibido por Cristina
Fernández no salón de plenos da Casa
do Concello.

Polo Campus Tea e polo Verán Rural
pasaron máis de 300 nenos e nenas que
en horario de mañá desfrutaron de acti-
vidades didácticas e de lecer que lle per-
mitiron tamén participar en excursións
nas que descubrir recunchos fermosos
da súa vila e achegarse ao patrimonio
natural e cultural da súa cidade.

Este ano ademais, o Campus Tea con-
tou co servizo de aula matinal que dende
as sete e media e ata as nove da mañá re-
cibíu aos cativos e cativas máis madru-
gadores.

A alcaldesa en funcións Cristina Fer-
nández agarda que o seu paso por este
Campus e Verán Rural fose grata e que
as familias atoparan neste servizo un res-
paldo para o seu día a día.
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Campus tea e Verán rural pechan un
verán de actividades lúdico didácticas

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

Mecánica
Electricidade

Chapa
Pintura

AUTOS MARIÑO

“HELADOS ECOLÓGICOS VEGANOS Y SIN
GLUTEN, GRANIZADOS Y MUCHO MÁS.."

HAMBURGUESAS Y
BOCATAS CASEROS XXL



ÁNGEL PÉREZ
Profesor de Filosofía Escola

Oinicio do curso escolar é boa ocasión
para nos recordar o carácter político

da escola. Do mesmo xénero que o xudicial
e o da prensa. Os tres son lugares para a
liberdade e a verdade. Os xuíces teñen
que poder investigar libremente e resolver
conforme á verdade dos feitos. Os feitos
dos que informa a prensa, pola súa banda,
teñen que ser establecidos con probas
contrastadas. E os contidos escolares de-
ben basearse en feitos obxectivos e res-
ponder a máxima esixencia de rigor in-
telectual.

Do carácter científico dos contidos
das materias de ciencias, polo común,
non se dubida. No entanto, lembremos
aquí algunha excepción. A teoría da evo-
lución sigue espertando sospeitas en cer-
tos sectores de opinión, ou, neste mesmo
campo das ciencias da natureza, as arduas

controversias relativas ao cambio cli-
mático. Malia que a maior parte dos es-
pecialistas o consideran un feito obxectivo,
poderosos grupos de opinión negan esa
obxectividade ou, se non a negan sen
máis, relativizan o seu efecto remitindo
ao lector a esperanza de que, como xa
sucedeu no pasado, a humanidade desta
vez volverá a resolver a situación. Estes
grupos teñen, case está de máis dicilo,
unha forte presenza nas empresas edi-
toriais dos libros e texto.

Porén, son os contidos das materias
non científicas, as que se chaman de
“letras” ou “humanísticas” as que di-
rectamente lle dan un carácter político
á escola. Os seus contidos fixan a iden-
tidade nacional. Establecen os feitos
sobre os que se constrúe ese “nós os
galegos” ou “nós o que sexa”. Feitos

que deben ser admitidos por todos ou
pola maioría e que, chegado o caso, de-
ben servir para distinguir entre “nós os
galegos” e “vós os portugueses”, por
exemplo.

Agora ben, o xeito en que se esta-
blecen os feitos históricos ten unha ín-
dole máis problemática que os feitos
das ciencias naturais. Estas contan, di-
gamos, coa imparcialidade do compor-
tamento da Natureza. Se algo é un feito
natural, será igual nun lugar que no
outro. Pero no caso dos feitos históricos
non contamos con ningunha imparcia-
lidade dese tipo. No seu lugar debemos
confiar na fiabilidade das testemuñas e
dos documentos. 

Pois ben, é a escola, son os docentes
en xeral, os que deben garantir que eses
feitos sexan obxectivos e que os docu-

mentos sexan fiables. Pero, contra este
labor docente, ocorre que a escola é
unha institución política nun segundo
sentido. No sentido en que político se
define como de parte. De parte do go-
berno. En efecto, é a institución que
ten o encargo de impartir os contidos
que o goberno establece. Os gobernos,
porén, non soen desaproveitar a ocasión
para elixir aqueles sucesos que favorecen
a opinión na que se sustentan. 

Daquela, de aceptar os docentes uns
feitos falsos ou dubidosos, pasarían de
ser peritos da verdade histórica a ser
peritos de parte do goberno. Deixarían
de ser funcionarios públicos para se con-
verter en funcionarios do goberno. Neste
caso, hoxe tan común, a escola deixaría
de ser pública. Velaí o perigo máis fre-
cuente de privatización da escola.
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Rúa Redondela Nº 1 Baixo - Ponteareas

JOSÉ LUIS TEIXEIRA RODRÍGUEZ
DELEGADO

RÚA REDONDELA Nº1 
PONTEAREAS
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GABINETE AUDIOLÓGICO EN PONTEAREAS
ESTUDIO AUDIOLÓGICO COMPLETO GRATUITO, REVISIÓN DE AUDÍFONOS...

AUDÍFONOS MUY DISCRETOS. CONTAMOS CON SALA INSONORIZADA, LA

ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y PRIMERAS MARCAS. DESCUENTOS PARA LA TERCERA

EDAD. ATENCIÓN TOTALMENTE PROFESIONAL Y PERSONALIZADA. 

Nº REGISTRO SANITARIO E-000932.

www.escoita.com
Avda. Castelao, 27 -  Ponteareas

986 661 927



Gestiones catastrales - Mediciones. Valoraciones - Inventario de bienes
Partición de herencias - Gestión de impuesto de sucesiones

Proyectos agrícolas y ganaderos

Alcalde Daniel Ojea, 10 bj Ponteareas
653 047 430 / 886 216 505 mail: lgtrifolium@gmail.com
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Case tres meses despois de ter iniciado
o teu segundo mandato, que nos podes
dicir deste breve período?

Ben, penso que o iniciamos con
moita solidez. Acadamos unha gran
estabilidade de goberno que deu
como resultado a harmonía no pre-
sente e unhas moi positivas perspec-
tivas de futuro.

Estás satisfeito co nivel de cohesión
acadado co PSOE?

Si, enormemente satisfeito. Somos un
grupo moi cohesionado, que mestura
a experiencia e a ilusión por facer ben
as cousas.

Vexo que estás moi cómodo, a túa
percepción é que por parte dos teus
socios do PSOE existe reciprocida-
de?

Estou seguro de que si. A cohesión e a
lealdade son mutuas sen dúbida al-
gunha.

O goberno é de 6; 4 do BNG e 2 do
PSOE, a situación de Eduardo, o
terceiro concelleiro socialista que
non quixo formar parte del, cal é?

El renunciou a apoiar a este goberno,
e presentou un escrito por rexistro para
pasar a ser concelleiro non adscrito,

pero a súa situación interna no PSOE
descoñézoa.

Fai oposición?
Si, formalmente si, o nivel é o normal,
non se significa.

Que valoración global fas do teu
primeiro mandato? 

O primeiro iniciámolo con moita ilusión,
pero foi un tanto accidentado, en gran
medida lastrado pola falta de cohesión
que houbo entre os dous socios do go-
berno. Con todo, penso que afrontamos
un gran reto de transformación das
Neves, un pobo gobernado desde a
noite dos tempos pola dereita e cunhas
estruturas difíciles de remover. Catro

anos é un período moi breve e consi-
dero que estamos a notar no momento
presente que as cousas que puxemos
a funcionar comezan a florecer.

Por exemplo?
As obras da gardería que foi un gran
reto para nós, a casa da música, a re-
novación e a decidida aposta que fi-
xemos por reforzar o noso programa
cultural, a transformación da estrutura
de servizos sociais...

Que nos dis dos petróglifos de Ta-
boexa?

Unha consecuencia afortunada da te-
rrible traxedia de lumes que sufrimos
hai dous anos. Creo que logramos

Setembro 2019 [29]

entrevista de Tino Lago

XOSE MANUEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE DAS NEVES

“OS GRANDES RETOS QUE, CON MOITO ESFORZO, PUXEMOS
EN MARCHA NO NOSO PRIMEIRO MANDATO, COMO POR
EXEMPLO A GARDERÍA, OU A ESCOLA DE MÚSICA COMEZAN A
FLORECER NA ACTUALIDADE”
A piques dunha nova edición da Festa do Viño, que desta volta celebrarase o próximo 12 de outubro, achegámonos ata As Neves a
conversar co seu alcalde, o nacionalista Xosé manuel Rodríguez, co que novamente analizamos polo miúdo a actualidade do seu fermoso
concello. A conversa tivémola no bar das piscinas municipais mentres o que isto escribe morría coa envexa da grande cantidade de
persoas que gozaban felices dun refrescante e merecido baño nunha soleada e azul tarde de verán. Creo que coñezo bastante ben as
Neves, non hai parroquia na que non estivera, e coido que podo dicir que percorrín a maioría dos barrios do Concello, pero nunca estivera
nas piscinas municipais. Aparquei o meu coche no centro do pobo, e preguntei se quedaban preto para ir paseando, a persoa que me
atendeu díxome algo así como “ síii telas alí ao lado” e alá fun andando á procura das piscinas, pero claro, o meu informante esqueceu
advertirme da tremenda costa que hai que subir para chegar a elas. As lectoras e lectores que a coñezan, seguro que entenden as
motivacións da envexa que sentín das persoas que estaban a gozar do baño estival...
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darlles a importancia que realmente
teñen. Nós imos apostar decididamente
por eles, e de feito xa temos aprobada
no GDR unha liña moi importante de
fondos para podermos mellorar subs-
tancialmente a súa contorna.

A coral das Neves cumpre 30 anos
de vida neste 2.019, o concello vaise
implicar para axudarlles a celebralo,
e, o que é máis importante, para
que poidan seguir cumprindo anos?

Descoñezo os actos que teñen previsto
para celebrar o seu aniversario, pero
desde logo que poremos os medios
que o ten o concello, para que na me-
dida do posible poidamos axudar a
que teñan un enorme éxito. Nós que-
remos traballar con todas as asocia-
cións que articulan a sociedade das
Neves, como pode ser a coral, para
que se sosteñan e medren. Todo o
que contribúa a reforzar o sentimento
de identidade das Neves terá o apoio

deste goberno e deste alcalde. De
feito a nosa imaxe institucional, pre-
tende ser un símbolo gráfico da uni-
dade das 13 parroquias que constitúen
o noso pobo.

E existe ese sentimento de identida-
de?, se lle preguntas a unha persoa
por exemplo de Batalláns ou de Ta-
boexa de onde é, diche que é das Ne-
ves?

Pois basicamente creo que a persoa
de Batalláns diría que é de Batalláns
e a de Taboexa diría que é de Taboexa.
Eu mesmo que son de Tortoreos, teño
por costume dicir que son de Tortoreos.
Porén, respectando ese sentimento,
claro que si, o reto de crear identidade
e orgullo de sermos e de vivirmos
nas Neves, en calquera curruncho das
Neves, está no máis profundo de min
e da nosa forma de entender a política.
Temos que superar en positivo a idea
de que ten que haber todo en todos

os sitios, por exemplo unha piscina
como esta na que conversamos, sería
imposible que existise en cada parro-
quia.

Hmm, iso que me dis recórdame un
concello da nosa área de influencia
que ten unha piscina na parroquia
do alcalde, outra na parroquia do
que era tenente de alcalde cando se
construíu e non a ten no centro do
pobo

Ha ha ha ha, ben vale, pero aquí non
se dá ese caso.

Como vai o tema do perigosísimo
cruce de Setados, solucionarase neste
mandato?

Este outro reto moi importante para
nós, que segue sen resolverse. Está
pendente dun informe da axencia ga-
lega de infraestruturas cun compromiso
dunha dotación orzamentaria suficiente
para acometer as obras necesarias
para solucionar ese grave problema.

Camiño Sañinans, 9
Villasobroso- Mondariz

886 905 181
633 775 770 / 658 064 532

info@vinosobroso.com
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Eu estou seguro de que é imprescindible
que se resolva de contado, é unha ne-
cesidade a ollos vista, pero non estou
seguro de que exista a vontade política
para facelo.

E o asunto da gravera de Setados?
Está resolto a favor da Comunidade
de Montes, que teñen recoñecido un
dereito a indemnización que penso
debe de estar en fase executiva.

Ti que posición tes ao respecto?
Eu considero que a comunidade de
montes debe de ser compensada eco-
nomicamente por unha propiedade
que lles pertence, desde logo que si,
pero tamén me gustaría que se puidese
atopar unha fórmula que permitise a
conservación deses postos de traba-
llo.

Falando de postos de traballo, que
nos dis da PLISAN?

Nós temos unha aposta decidida polo
seu desenvolvemento. É esencial para
o noso desenvolvemento futuro, e pe-
lexaremos para que vaia para adiante.

Se non se lles pode ofrecer aos mozos
e mozas do rural unha alternativa
para que desenvolvan un proxecto

vital, marchan e o rural esmorece.
Como levades nas Neves o relevo
xeracional?

Pois estamos na posición ordinaria do
mundo rural galego. O nivel de nace-
mentos é baixo, e perdemos poboación.
A verdade, o avellentamento non só
das Neves, senón de todo o rural
galego é moi preocupante. Nós en-
tendemos que o desenvolvemento da
PLISAN é unha oportunidade necesaria
para poder modificar esa perigosa ten-
dencia.

Para que a xente veña a vivir ás
Neves alén das oportunidades laborais,
tamén debe existir un adecuado de-
senvolvemento urbanístico que lles
proporcione alternativas habitacio-
nais?

Estou completamente de acordo, e de
feito estamos traballando con moita
intensidade no desenrolo urbanístico
do noso pobo.

Iso é moi interesante, e levándoo ao
terreo do concreto, que orientación
temporal calculas necesaria para vi-
sualizar resultados? 

Agora estamos na fase de estudo e

análise, e considerando un horizonte
temporal de arredor de catro anos,
que é cando agardo que se poidan ver
xa resultados concretos.

Estamos a piques de rematar o verán,
o tema dos lumes este ano levámolo
ben, non?

Afortunadamente, pero non nos po-
demos despistar. Ese problema seguirá
aí mentres non exista un cambio de
modelo forestal.

Por que motivo celebramos tan tarde
a festa do viño este ano?

Foi unha decisión estratéxica, no verán

hai unha altísima concentración de
festas e consideramos que asociar a
promoción do viño tinto co outono e
o inverno podería ser máis apropiado.

Como ves as eleccións autonómicas
do ano próximo?

Eu creo que van ser adiantadas, de-
penderá do que pase en Madrid, claro,
eu penso que o PP perderá a maioría e
abofé que a Galiza faille falta un
cambio con urxencia.

Ana Pontón a próxima vicepresidenta
da Xunta?

É moi probable.

PELUQUERIA

KRISEL
RÙA ESPERANZA 

NUM 12
AS NEVES



Nesta festa enxálzase o afamado viño
tinto, producido principalmente na

parroquia de Rubios, considerado como
un dos mellores dentro de toda a “De-
nominación de Orixe Rías Baixas”.

É organizada directamente desde o
concello de As Neves e como novidade,
a partir desta edición, a Festa vai estar
máis ligada á súa gastronomía outonal e
o día central pasará a ser o 12 de outubro.
Manteranse actividades ao longo do ano
dando aos seus viños o valor e o prota-
gonismo que merecen e facendo deles
e, da súa gastronomía, un eixo clave
para a economía de As Neves.

A partir do ano 2016 a organización
do evento variou un pouquiño introdu-
cindo viños tintos de todas as sub zonas
da “Denominación de Orixe” o que fixo
que esta celebración sexa única xa que
ofrece a posibilidade de atopar moitos
dos viños tintos existentes reunidos nun
único espazo, algo que só ocorre nesta

localidade e especialmente nesta festa.
Celébrase tamén, a partir do 2016, a

primeira edición da “Ruta Pincho Rías
Baixas”, nos diferentes establecementos
locais, nos que se pode gozar dun viño
tinto con Denominación de Orixe acom-
pañado dun pincho a un prezo pechado,
os clientes participantes entran ademais
nun sorteo dun premio. Esta será do 5
ao 11 de outubro en Restaurante Hotel
Nande, Mesón Carballo, Bar Chiringuito,
Bar Plaza e Restaurante O Frenazo, cun
horario de mañá de 12:00 a 15:00 horas,
e de tarde de 19:00 a 22:00 horas.  

Tamén o túnel do viño, que comezou
a realizarse nese mesmo ano, supoñendo
outro engadido para os amantes do viño.
Así mesmo unha cata maridaxe popular,
para os menos profesionais pero apai-
xonados por este mundo. Igualmente a
realización dunha cata profesional a
cargo dos máis afamados catadores son
outro dos grandes atractivos da festa.

A oferta de viños que se poden atopar
son de tódolos tintos con Denominación
de Orixe Rías Baixas e a maiores, as
tres adegas de As Neves como Viña
Nora, Adegas Luz e Señorío de Rubios
poden ofertar os seus caldos brancos ta-
mén.

Conversamos coa adega Señorío de
Rubios e nos confirma a súa asistencia
ao evento vinícola. Coméntannos que
van presentar tanto os seus viños brancos
coma tintos, son eles os que máis caldos
elaboran dentro da Denominación de
Orixe Rías Baixas e consideran que esta
festa é unha forma de inclusión e pro-
moción do viño tinto, esta é unha das
festa máis importantes e creen que deben
apoiar este tipo de eventos  para a pro-
moción, sobre todo do tinto Rías baixas.
A elaboración do viño tinto consta dun
proceso  moi lento para a súa venta e
nos últimos anos cada vez son máis as
adegas que se prestan a facer estes caldos

tintos. A denominación Rías baixas cada
vez ten máis importancia e valor dentro
do mercado do viño e esta festa é un bo
momento para promocionalo. 

O ano pasado houbo sobre corenta
referencias de variedades tintas presen-
tadas polas diferentes adegas e esperamos
que este ano tamén sexa posible gozar
de tantas variedades de viños.

Como novidade tamén para este ano,
As Neves utilizará cubertos e pratos to-
talmente ecolóxicos, concretamente de
bambú, eliminando o plástico do evento.
Tamén celebrarase unha andaina popular
chamada “A Andaina do Viño” o próximo
6 de outubro  e sentimos non  poder
ofrecer a programación  completa da
festa deste ano, pero ben seguro pagará
a pena pasarse por As Neves o 12 de ou-
tubro e gozar dos caldos máis afamados
do noso país, así como tamén das delicias
da nosa gastronomía única e iniguala-
ble.

reportaxe
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FESTA DO TINTO RÍAS BAIXAS DE AS NEVES 2019
O Concello de As Neves vai celebrar a súa Festa do Viño Tinto. este ano conta coa súa XIV edición na que  non faltarán a tradicional cata de  viños, con polbo, empanada ou churrasco.



Setembro 2019 [33]



[34] Setembro 2019 

RÚA MIGUEL DÁVILA, 14
ARBO

REMEMBER
TASPAS - CAFÉ
PIZZAS - BOCATAS

PIZZERIA TRATORIA
BELLA NAPOLI

605 323 027

ju l iebe lot t@ear th l ink .net
Av.  Enr ique Peinador Vela,  1 Mondar iz Balnear io

Rúa Ramón 
Peinador, 21
Mondariz Balneario

Pub 

Yagos 
Restaurante

Puro italiano

Carretera Ponteareas Mondariz

TElf. PEDIDOS E RESERVAS  664 852 203



Seica estades de aniversario?
Pois si, cumprimos 30 anos.

Nacestes no 1989?
Si, o 5 de agosto, en concreto, é o día
do noso cumpre.

Caramba, lembras o día exacto,
vaia memoria?

Ha ha ha, non, lémbroo por que mo
contan claro, eu daquela tiña cinco
anos.

E non me digas que con esa idade
xa cantabas?

siiii, pero só na ducha.
Pois naquela ducha de Taboexa, entre
os teus cantos, os da túa irmá Mar e os
da túa nai, que se chama igual cá miña
filla, debiades facer uns tríos musicais
de campionato.
Ha ha ha, espectaculares, Tino, auten-
ticamente memorables.

Non me cabe dúbida algunha. Cón-
tanos como naceu a Coral, Cruz?

O alcalde que había naquel momento,
tivo a idea de que un grupo de veciños
e veciñas se xuntara para cantar. Co-
mezaron aos poucos, e o esforzo, o
amor e a paixón que lle dedican á súa
vocación, pois fixo que, así como que
non quere a cousa, xa esteamos nos
nosos primeiros anos de vida.

Os primeiros 30 anos?

Ai non, e tanto que son os primeiros¡¡
a nosa vontade e que a coral Santa
María das Neves poida celebrar moití-
simos aniversarios máis.

Ti cantos anos levas na coral?
Eu levo dous anos.

E formalmente que cargo ocupas?

Setembro 2019 [35]

o condado / entrevista

MONDARIZ

O curso escolar 2019/2020 co-
meza este mércoles en Mondariz
coa posta en marcha dun novo ser-
vizo de aula matinal para os alumnos
do CPI de Mondariz que o precisen.
Este Plan Madruga foi promovido
e organizado pola A.N.P.A. Río Tea,
co apoio económico do Concello
de Mondariz.

Funcionará en horario de 7:30 a
9:10 da mañá en aulas do centro
educativo, co obxectivo de facilitar
a conciliación familiar e laboral de
nais e pais de alumnos/as. Polo mo-
mento hai 14 nenos e nenas inscritos,
pero o servizo continuará aberto a
novas inscricións durante o ano es-
colar. 

Mondariz comeza o
curso escolar cun novo
servizo de aula
matinal

MONDARIZ

Este verán, Mondariz recibiu até
catro grupos de scouts de Galicia e
doutras comunidades autónomas.
En xullo chegaron membros dos
grupo Poseidón 304 de Granada.
Despois, scouts galegos do grupo
ILEX 695 de Ourense e do grupo
Bosquetea de Ponteareas. Estes úl-
timos, acampados preto dos icónicos
pasos de Tatín durante a primeira
semana de setembro, coincidiron
na vila cun grupo de mozos e mozas
scouts da asociación "Escoltas ca-
talans" chegados o pasado 3 de se-
tembro de Alcarràs, un concello da
provincia de Lleida, para facer tra-
ballos comunitarios voluntarios en
Mondariz.

Os scouts elixen
Mondariz para as súas
actividades

CRUZ MÍGUEZ MOLDES: “O PRÓXIMO SEIS DE
OUTUBRO, FAREMOS UN CONCERTO NO
AUDITORIO PARA CELEBRAR O NOSO 30
ANIVERSARIO,E ENCANTARÍANOS CONTAR
COA COMPAÑÍA DE TODAS E TODOS OS
VECIÑOS DO NOSO QUERIDO POBO”
A música é consubstancial ás partes máis nobres da alma humana. A música é
unha linguaxe universal a través da cal nos comunicamos, sentimos,
padecemos, rimos, choramos, amamos e somos capaces de expresar os
sentimentos que agroman nos lugares máis íntimos e profundos de cada un de
nós. A música axúdanos a coñecer o noso interior, é unha ferramenta
excepcional e estou convencido de que o desenrolo da sensibilidade musical
convértenos en mellores seres humanos. sempre é un enorme pracer para min
facer un traballo que teña relación con calquera aspecto do universo musical,
pero esta entrevista que ten por obxecto dar a coñecer o trixésimo aniversario
da Coral santa maría das Neves foi un pracer superlativo, xa que os camiños da
vida permitíronme, despois de moitos anos, volver a conversar cunha antiga
amiga á que sempre apreciei moito por ser unha persoa amable, xenerosa,
intelixente e cordial, coa que me encantou poder volver a falar. ela é.
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Eu son a secretaria, a presidenta é a
miña irmá, pero como ti dis, esa é unha
cuestión meramente formal, eu o que
son é unha compañeira máis, que se
sinte moi vinculada afectivamente á
coral.

Vexo que che gusta moito o que
fas?

Pois agardo que conserves a vista moito
tempo, porque ves perfectamente. Non
é que me guste, é que me encanta. Os
ensaios son divertidísimos, os concertos
preciosos, o grupo humano que a com-
pón é marabilloso e a min persoalmente
formar parte dela, faime feliz.

Cada canto tempo ensaiades?
Ensaiamos todos os luns no centro so-
cial.

Que número de persoas formades a
coral?

Entre 35 e 40.
Máis mulleres, ou máis homes?

Somos máis mulleres.
Os homes somos máis vergonzosos
para cantar?

Ehh, como me fas a pregunta directa,
pois a resposta é igual de directa: Si.

E de idade como andades?
Iso si que é un problema, xa que fun-
damentalmente prima a xente maior.
Á xente moza cústalle dar o paso de
achegarse, se cadra porque hai unha
percepción errada que asocia a música
que cantamos co “antigo” ou co “abu-
rrido”. De feito, eu quixera aproveitar
a oportunidade que me brinda o voso
xornal para convidar aos mozos e mozas
que busquen unha alternativa de ocio
divertida, sa, e enormemente enrique-
cedora desde o punto de vista humano
a que nos deran a oportunidade de co-
ñecernos. Estou segura de que a maioría
das persoas que viñeran ían quedar en-
cantadas.

Cantos anos ten a persoa máis nova
e cantos a máis maior?

A máis nova ten 15 e a máis veterana,
non o sei con exactitude pero pasa ben
dos oitenta.

Dinos algún sitio onde teñades ac-
tuado?

En Mos, en Viana do Bolo, no Rosal.
Algún concerto que che fixera es-
pecial ilusión?

Como sabes, Tino, eu quero moito
ao meu pobo, e todas as actuacións
das Neves sempre teñen para min,
un plus engadido de ilusión, porque
estar rodeada das persoas que queres
e que te queren, é moi emotivo e
ilusionante.

E algún concerto que che fixera
ilusión facer no futuro?

Como din os deportistas, o mellor
sempre é o seguinte. Teño a certeza
de que o mellor para a nosa Coral
está aínda por chegar.

A familia Miguez Moldes, corríxeme
se me equivoco, estades representa-
das na Coral por catro persoas:
Mar, a túa irmá, Marina, a túa nai,
Mario, o teu tío, e Ti mesma. Ves
posible que algún dos teus tres so-
briñ@s continúe coa tradición?

Siii, a pequena xa se sabe todas as
cancións.

Vaia, que ben, e que repertorio
musical tedes?

Moi amplo, desde a clásica habanera
ata por exemplo o Rei León que es-
tamos a ensaiar agora.

O Rei León, que me dis¡¡, debe de
ser precioso, agardo que me convides
ao concerto do día 6 de outubro,
encantaríame vervos cantar

Dáte por convidado Tino, desde
logo que si.

E confesa Cruz, poste nerviosa
cando sobes ao escenario?

Agora xa non tanto, pero ao principio
si, vaia se me puña nerviosa.

Que mellor forma de rematar a
conversa que anunciando o con-
certo especial do día 6 de outubro,
non cres?

Si, creo que é unha forma inmello-
rable de rematarmos, e como acabas
de dicir ti o 6 de Outubro, no audi-
torio das Neves faremos un concerto
para conmemorar os nosos 30 anos
de vida, e desde logo a nosa inten-
ción é pór o mellor de nós, para
que saia precioso. Teremos a com-
pañía dun grupo de acordeonistas,
e remato animando a todas e todos
os lectores a que nos honren coa
súa compañía.

Moitas grazas, Cruz
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GASOLINERA GEDAS 24h:
TIENDA CONVENIENCIA - BUTANO/PROPANO,

PELLETS,CARBON Y LEÑA - LAVADO DE

COCHES (TUNEL, BOXES Y ASPIRADO) -

APARCAMIENTO CLIENTES

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

NEUMATICOS - ALINEACION -

MANTENIMIENTO

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

SALVATERRA.

Os vindeiros días 27 e 28
de setembro celébrase na pa-
rroquia de Cabreira, no Con-
cello de Salvaterra de Miño,
a V edición do Encontro li-
terario-musical ENTREVER-
BAS. Un evento que ten no
seu espírito achegar a litera-
tura, a música e outras ex-
presións artísticas ao rural,
sempre coa palabra como fío
conector.

Organizado pola Asocia-
ción Xanela - Iniciativa Cul-
tural, nesta edición voltan
contar con nomes de enorme
prestixio no eido da literatura
do noso país.

A programación é a que
segue:

- V Encontro literario-mu-
sical.

Cabreira, Salvaterra de
Miño

Venres 27 de Setembro
21:00 h. - Carpintería Acu-

ña.
Proxección da curtame-

traxe MANUELA ROMA-
SANTAe coloquio posterior
co seu director, Roberto Oli-
veira e Tensi Gesteira.

Sábado 28 de Setembro
20:00 h. - Centro Cultural

Xerme
Recital con:
ARANCHA NOGUEIRA
ROSALÍA FDEZ. RIAL
OLGA NOVO
ANTÓN REIXA
Música: ANXO LOIS

PINTOS
Mostra fotográfica de

Afonso Sestelo; "Muller, Te-
rra, Auga e Lume".

ENTREVERBAS 2019
MONDARIZ

O centro de saúde de Mondariz
volve a contar cun médico espe-
cialista en Pediatría con praza fixa
e horario completo despois de case
dez meses de activa reclamación
veciñal. Segundo o alcalde, Xosé
Emilio Barros, "a recuperación
deste servizo básico foi posible
pola constante unidade e mobili-
zación social, encabezada pola
Plataforma pola Defensa do Servizo
de Pediatría". Ademais de recoñecer
e agradecer a labor de presión
desta plataforma de afectados de
Mondariz, Mondariz-Balneario e
Covelo, Barros destacou que a
participación veciñal é a liña de
acción política para mellorar os
servizos públicos existentes e sa-
tisfacer as necesidades de carácter
social da poboación.

Reposición
permanente da
praza de pediatra
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Rúa Eduardo Iglesias, nº 30,
36380 Gondoma

Teléfono: 986 07 19 61

O FÚTBOL EN GONDOMAR
CLUB DE FÚTBOL GONDOMAR:

O equipo foi fundado en 1914 por
un grupo de rapaces co nome de Gon-
domar Football Club, cando en Vigo
existían xa o Vigo Foot-ball Club e o
Real Club Fortuna. En 1917 mudaron o
nome do equipo polo de Gondomar
Sporting Club, constituíndose oficialmente
ante o Goberno Civil de Pontevedra.
Por entón aínda non participaban en
competicións oficiais, senón en partidos
amigábeis. Xa en 1922 o Gondomar SC
e o Iris FC, outro equipo da vila, fundaron
o equipo Miñor FC coa intención de fe-
deralo, máis pouco despois o Iris FC
botouse atrás e fundouse de novo o Gon-
domar SC. O primeiro campo, na zona
das Cercas, foi cedido por Gonzalo Fer-
nández de Córdoba Quesada, undécimo
conde de Gondomar.

En 1943 iniciáronse os trámites para
construír o campo municipal das Gaiandas,
inaugurado en 1944 polo presidente do

club, Vicente Vázquez, e o alcalde do
concello, Francisco Alborés. O equipo
federouse entón co nome de Club Gon-
domar. Un dos primeiros triunfos acadados
foi o campionato do Baixo Miño-Val Mi-
ñor, que lle permitiu disputar o título de

Campión de Campións cos gañadores
das fases celebradas nas outras comarcas
do sur de Galicia. Venceu na final ao Co-
ruxo FC.

Logo de anos nas categorías rexionais,
na tempada 1980-81 ascenderon a Rexional

Gondomar é un concello do
suroeste da provincia de
Pontevedra. Forma parte da
comarca do Val  miñor. Na
actualidade está integrado
administrativamente na comarca
de Vigo. Atópase situado na
contorna natural do val  miñor,
entre a serra de  Galiñeiro e a
ribeira do río  miñor. Limita ao
norte co municipio de Vigo, ao
oeste cos de Nigrán e Baiona, ao
sur cos de  Tui e Tomiño e ao leste
cos de  Tui, Vigo e Porriño.

do que imos falar hoxe deste
fermosos e natural concello, é do
deporte, concretamente do
fútbol. Gondomar conta con catro
equipos federados dos que de
seguido imos coñecer un
pouquiño.
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TABERNA
MAGARIÑOS

Torre 5 A
Couso, Gondomar

986 197 908

Preferente. Na tempada 1981-82 quedaron
segundos e xogaron a promoción a Ter-
ceira contra o Meirás. Empataron na ida
xogada en Ferrol e venceron 4-1 no en-
contro de volta con tres goles de Javier,
o que permitiu lograr un novo ascenso.
Logo de perder a categoría chegaría a
recuperala anos despois. Na década de
1990 volveu xogar nas categorías re-
xionais, e despois logrou estabilizarse
en Rexional Preferente. Nos últimos
anos construíuse un novo campo nas
Cercas.

A súa equipaxe consta de camiseta
branca, pantalón azul e medias azuis e
nesta tempada 19/20 compite en Segunda
Autonómica Grupo 11.

FÚTBOL BASE GONDOMAR:
No ano 2002 o Gondomar CF creou

fútbol base para todas as categorías, e
unha escola de formación. Trátase dunha
escola de alto rendemento, que atende

unha demanda histórica do club e do
Val Miñor. 

Esta é unha escola de fútbol de alto
rendemento, con técnicos profesionais
e unha boa estrutura, para traballar desde
a diversión, en beneficio da formación e
a educación en valores. Unha escola di-
ferente, alcanzable, amable, e con moitas
actividades paralelas para regalar unha
gran etapa, a pequenos e maiores. Conta
con categorías dende Mini ata 3º Rexional
en competicións de 15 Ligas a nivel
Provincial participando en torneos de
Torneos, Semana Santa e Concello de
Gondomar.

As novas tecnoloxías permitiren un
trato próximo coas familias, a súa reali-
dade e as súas necesidades. Teñen unha
liña telefónica e con  WhatsApp, no 682
269 770, un teléfono fixo 986384445 e
tamén se pode contactar a través do en-
derezo electrónico futbolbase@gondo-
marcf.com.

CLUB DEPORTIVO VINCIOS:
O C.D. Vincios foi fundado en 1978

polos veciños do pobo. Ao longo destes
anos o club xogou nas categorías de ter-
ceira autonómica e segunda autonómica,
mesmo chegou a disputar unha tempada
en primeira autonómica. A día de hoxe

ou club conta con preto de 200 socios e
socias cunhas instalacións propias pro-
vistas de bancadas, cantina, vestiarios,
aparcadoiro e terreo de xogo de terra.
Estas instalacións son moi importantes
no pobo, xa que nelas se desenrolan
varias actividades como o Cros de Santa
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"ENCARGA CON NÓS A TÚA COMIDA OU CEA ESTE NADAL"

"GRAN CAMPIONATO DE TUTE
TODAS AS SEMANAS, VENRES E

SÁBADOS ALTERNOS"

GENERALI
GONDOMAR

RÚA CRUZ
DE MERA
Nº2
GONDOMAR

Mariña con 25 edicións, un torneo de
barrios no que participan tódolos veciños,
e tamén realizáronse tres edicións do
campionato galego de Enduro.

Pódese contactar co club a través
das liñas telefónicas 626668805 e fax
986469970, ou tamén no seu enderezo
electrónico  cfvincios@gmail.com.

CLUB DE FÚTBOL DEPORTIVO
CHAÍN:

O  CCD  Chaín fedérase por vez pri-
meira no ano 1962, participando no
Campionato de 1963, xogou a primeira
xornada o 3 de marzo de 1963 no campo
de “A  Gándara” tivo como rival ao
Gondomar CF e un 1-2 como resultado.
Naquel momento, a carencia de instala-
cións obrigaba aos xogadores a cambiarse
nas casas próximas ao campo, e a du-
charse nun regacho. Nesta época o pre-
sidente era Fernando  Bargiela, e os
seus xogadores; Constantino, Roman,
Belo, Dino, Dominguez, Molina, Julio,
Xusto, Rebelo, Tarzan, Cambra, etc.. Ás
dúas tempadas desaparece para volver
renacer no ano 1975.

Un grupo de entusiastas melloran o
terreo de xogo e  constrúen os seus pri-
meiros vestiarios. Aprobados os Estatutos,
participa na tempada 1976/77 e queda
clasificado en 7º lugar. Ao seguinte ano
a Directiva crea equipos de alevíns, in-
fantís e xuvenís, conseguindo tres ascensos
e chegando a xogar na tempada 90-91
en Rexional Preferente, Grupo sur.



Enrique; Cal é a túa  valoración tralo
apoio recibido nos pasados comicios
municipais? 

Ben, pois a verdade, foi un resultado
non esperado, agardabamos ter unha
pequena subida pero non este resultado
final. É certo que nas xerais abriuse
unha boa expectativa xa que por primeira
vez na historia,  en Tui, a esquerda ga-
ñoulle á dereita, nin nos tempos de
Felipe González acontecera algo se-
mellante. Pensamos que de cara as mu-
nicipais poderíase seguir a tendencia
das xerais, mais, aínda así, non conta-
bamos con un tan bo resultado.
A chave do resultado, eu creo que foi a
moción de censura, obviamente, pero
tamén que @s veciñ@s percibiron que,
durante os dous anos de goberno en
coalición, fíxose un bo traballo. Polo
tanto a valoración é moi positiva.

-Dos dous socios de goberno cos que
contabas no 2.015,mantés o apoio
de En Marea, pero non do BNG.
Que opinión te merece a negativa
do Bloque a formar parte do teu
goberno?

Pois, eu, incluso cando de principio
nos daban a maioría absoluta, fixen
unha oferta para continuar co apoio de
ambos porque se fixera un bo traballo
e o mérito foi realmente de tod@s e
polo tanto creo que había que darlle a
oportunidade a repetir..
Lano ao final entrou, e, o BNG  decidiu
non facelo. É unha mágoa, porque fi-
xeron un moi bo traballo, e eu estaba
obrigado moralmente a convidal@s a
formar parte do goberno actual,  mais,
tamén podo entender as decisións que
@s levaron a tomar esta postura pois
no mandato anterior houbo friccións
políticas que tamén  derivaron ao ámbito
persoal. Así a todo as portas están
abertas  para que reconsideren esa pos-
tura cando o consideren oportuno.

-Que tipo de oposición pensas que
te vas encontrar este mandato?

Pois a que estou vendo. Creo que en
termos xerais o comportamento dos
grupos da oposición está sendo leal, do
propio Partido Popular tamén. É certo
que rematamos de arrancar, o mandato

é longo e seguro que haberá momentos
de tensión porque é así. Aínda que
tamén penso que, aprendida a lección
da moción de censura, os grupos danse
de conta de que a cidadanía o que de-
manda neste momento é normalidade
institucional.

O Partido Popular ven de expor a
súa posición en canto a apertura da
avenida de Portugal, medida coa
que concordan, mais denuncian que
vostede tenta sacar rédito político
de dita obra, que ten que dicir ao
respecto?

A  solicitude de humanización da ave-
nida de Portugal, foi unha das primeiras
mocións que o partido socialista pre-
sentou cando estaba na oposición no
ano 2011, naquel momento estaba o
Partido Popular gobernando en Tui con
maioría absoluta, en Galicia con maioría
absoluta, e, en Madrid con maioría ab-
soluta. É dicir, tiveron catro anos, máis
ano e medio de co goberno para levar
adiante esas actuacións, e, non a fixe-
ron.
Despois, cando houbo cambio de go-
berno en Madrid, o que foi en Tui
alcalde con maioría absoluta, Moisés
Rodríguez, non fixo nada a ese respecto,
leva unha moción ao Parlamento de
Galicia (en calidade de deputado) ins-
tando  ao goberno central a humanizar
esa vía.
Houbo cambio de goberno, e ao chegar
nos á alcaldía, deu orde de estudo de
humanización desa vía, esa é a realidade
dos feitos.

Falando do anterior alcalde, consi-
deras que converxencia XXI e Carlos
Vázquez Padín están politicamente
mortos ou prevés a posibilidade de
que poidan recuperar certo nivel
de incidencia social?

Creo que están un pouco á expectativa,
a ver como evolucionan as cousas, ana-
lizando como vai o mandato. Carlos
Vázquez deu un paso atrás, e se a si-
tuación se complicase daría unha imaxe
de que el non era tan malo nin @s de
agora son tan bos, e, igual poden ter aí
un rexurdir, en política nunca se sabe. 
Agora ben se nos facemos as cousas

medianamente ben o van ter moi com-
plicado.

Cando fala de facer as cousas me-
dianamente ben, a que se refire,
que proxectos ten pensado desen-
volver neste mandato?

Seguir co traballo que iniciamos no
ano 2015 cuxas liñas principais serían
que, no ámbito urbanístico rematar cos
proxectos que quedaron pendentes como
a apertura da rúa Ourense (zona norte),
seguir coa mellora dos servizos básicos
como é a atención do dia a dia, no
ámbito do conxunto histórico,( que fora
área de responsabilidade do BNG) a
aprobación definitiva do Plan de Pro-
tección Especial do Casco Histórico,
no que hai que recoñecer  que Carme
Núñez fixo un moi bo traballo e foi
quen lle deu un pulo definitivo por pri-
meira vez na historia de Tui.

Falemos de Paramos. Que medidas
vai a levar adiante desde o Concello
para que @s afectad@s pola explo-
sión poidan recuperar a súa tan an-
siada normalidade ?

Cando aconteceu a terríbel traxedia,
naquel momento todos os grupos da
oposición fixémoslle ao alcalde un
ofrecemento leal e sincero de cola-
boración sen ningún tipo de reparo,
e, así se fixo. Incluso moitas das me-
didas que Carlos Vázquez Padín como
alcalde puxo en práctica, foron cues-
tións propostas polos grupos da opo-
sición (ordenanza de emerxencia, ins-
tamos que solicitara o plan Deporense,
etc). Pero chegou un momento no
que Carlos chegou a mirar niso un
filón político a través do enfrontamento
coas institucións, e, aí a boa relación
rachou.
A dia de hoxe quedan xa moi pouc@s
afectad@s por reconstruír as vivendas
ou pendentes dalgún trámite. A orde-
nanza de emerxencia, que ven de se
aprobar ten dúas partes, unha delas
destinadas para ás primeiras vivendas,
enxovais, materias de primeira necesi-
dade, etc, e a outra parte destinada para
a reconstrución das segundas vivendas,
moitas delas carentes de seguro. E isto
é unha cuestión moi discutible, porque,
eu entendo que unha primeira vivenda,
é unha cuestión de necesidade, pero
unha segunda vivenda e sen asegurar é
moi discutible  porque vaise financiar
con cartos públicos, e, moit@s veciñ@s
de Tui dificilmente poden pagar unha
primeira vivenda e os seus seguros, e o
concello vai sufragar integramente con
cartos públicos  as segundas vivendas.
Pero, hai unha casuística a maiores,
casos de segundas vivendas que son
case infravivendas cun valor catastral
diferente. Tendo en conta esta  situación
coido que o comportamento da admi-
nistración  para nada é motivo de re-
proche.

A existencia dese almacén ilegal é
responsabilidade do infractor, pero
ti como alcalde, sentes que a admi-
nistración municipal en parte ten
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ENRIQUE CABALEIRO, ALCALDE DE TUI

"CONTINUAREMOS CO TRABALLO INICIADO NO 2015 E
RECUPERAREMOS A NORMALIDADE INSTITUCIONAL” 

enrique Cabaleiro é licenciado en dereito, e funcionario de prisións.  Foi
concelleiro en salceda de Caselas, alcalde de Tui no 2.015, sufriu unha
moción de censura por parte da dereita local que mantivo este último ano a
Carlos Vázquez Padín como primeiro edil da cidade tudense, e tralas
eleccións municipais de 2019 foi escollido novamente alcalde de Tui onde o
PsOe gañou quedando moi preto da maioría absoluta. 
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responsabilidade da existencia do
devandito almacén?

Ningunha. É certo que aquí se con-
fundiron dúas cuestións: estábase tra-
mitando un expediente da ilegalidade
de onde está a sede central da pirotecnia
xa que hai unha sentenza que anulou
esa licenza e polo tanto había que clau-
surar a actividade e proceder a súa de-
molición. Pero o que estoupa é un al-
macén clandestino, noutra parroquia,
sobre o que o Concello non ten ningún
tipo de coñecemento e non ten com-
petencia e materia de control de ex-
plosivos (á competencia é estatal). Polo
tanto, agora hai un proceso xudicial
aberto que dirimirá responsabilidades,
pero entendo que o concello, respon-
sabilidades civil non temos ningunha.
É certo que hai unha compañía asegu-
radora que nos presentou unha demanda
por novecentos mil euros, imaxino que
a presentarán ante todas as adminis-
tracións. As compañías aseguradoras
están pagando os danos dos seus ase-
gurad@s, pero despois repercutirán
noutras administracións tratando de
recuperar o pagado. Igual que o Con-
cello  chegado o momento terá que,
todo o gasto que está pondo enriba da
mesa, que vai superar os dous millóns
de euros, deberemos de tratar de recu-
perar eses cartos repercutindo sobre
quen no seu momento se considere
responsábel desta traxedia.

Estes dias a Asociación de afectad@s
pola explosión daban a coñecer pu-
blicamente o seu malestar pola len-
titude dos trámites das licenzas, alén
de que se lles segue a cobrar o IBI
das vivendas que están sen recons-
truír e tamén que se está a solicitar
o pagamento de taxas (arredor duns
300€ dos galpóns, que, en moitos
casos, eran empregados para nego-
cios. Chegouse a algún acordo coa
asociación nestes termos?

Nestes dias vimos de levar a pleno  por
urxencia unha corrección de erros
porque o valor de reposición das vi-
vendas estaban en termos netos e agora
pasa a termos brutos co cal vai beneficiar
aos afectad@s.
O tema do pago dos IBIS, se lles pasa
é porque non deron de baixa as vivendas.
Baixo o meu punto de vista, isto é
unha apreciación persoal, igual non o
deron de baixa porque  así seguen pa-
gando o valor catastral antigo. O que
está claro é que se se dá de baixa unha
vivenda, deixase de cobrar.
O da taxa dos galpóns si que o imos a
revisar aquí no concello dando traslado
aos grupos da oposición porque acor-
damos que  todas as medidas que se
tomen se fagan por consenso, é máis
incluso as axudas concedidas en base a
esa ordenanza van ser de competencia
plenaria para que non haxa lugar a ren-
demento político algún.

No que atinxe as licenzas, non se están
pedindo máis nin menos requisitos, hai
que recalcar que se están dando licenzas
en solo rústico, se se dan mal, a APLU
pode botar a vivenda abaixo.

-O Tyde ven de ascender a primeira
autonómica, isto que che vou dicir
é unha impresión persoal subxectiva
pero creo que non estaban moi con-
tentos coa implicación da adminis-
tración con eles, como son as  rela-
cións entre o concello e o Tyde?

Son boas, de feito desde a nosa chegada
había unha serie de obras pendentes de
realizar :muro de contención, céspede
artificial, vanse inaugurar os novos
baños e vestiarios, e agora queda pen-
dente o cambio da cuberta que está
moi deteriorada.

-Xunto ao Conxunto Histórico, o
Parque Natural do Monte Aloia, o
Río Miño, os Sambenitos, Camiño
de Santigao son os principais ele-
mentos polos  que cada vez vemos
un incremento en número de visi-
tantes na cidade. Mais fican por
dar a coñecer todos os recursos e
valor. É consciente ?

Si sempre falamos das potencialidades
de Tui, pero as potencialidades por si
soas non van adiante. Temos moitos
retos por realizar,  primeiro temos que
rematar co feísmo na zona  nova de
Tui,  co abandono no casco histórico e
sobre todo na vivenda privada, queda

traballo pendente no ámbito medioam-
biental de rematar as sendas, agora es-
tamos viabilizando a pasarela do Louro,
é dicir, temos moito potencial, pero
moito traballo aínda por diante.

-Teremos acordo con Podemos no
estado, ou imos cara a unhas novas
eleccións? 

Espero que haxa un acordo de gober-
nabilidade porque ir a unha repetición
de eleccións eu creo que sería un erro,
pois a cidadanía xa está cansa de tanta
concorrencia electoral, e pode pasar de
todo. Aínda así penso que se temos a
oportunidade de conformar un goberno
de progreso, non a debemos pór en
risco e logo teñamos una alternativa
moito peor.

-E falando de comicios electorais,
en cales son as súas expectativas
para as vindeiras eleccións galegas,
Gonzalo Caballero, será o vindeiro
presidente da Xunta?

Ogallá haxa un cambio de goberno na
Xunta, eu creo que os cambios son ne-
cesarios. O goberno da Xunta está es-
gotado, as políticas sociais non existen,
a sanidade é un desastre, as medidas
no medio rural inexistentes, os conse-
lleiros a maioría deles nin os coñecemos.
Quen o vai liderar? pois non o sei,
espero que o haxa, pero creo que o
cambio partirá da coalición de forzas
da esquerda, hai que ser realistas.

Moitas grazas

A GUARDA.

O tenente-alcalde da
Guarda, o nacionalista Anxo
Baz, reuniuse recentemente
cos representantes da Di-
rección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Cli-
mático da Xunta de Galicia,
entidade coordinadora na
nosa comunidade do cha-
mado «Pacto dos Alcaldes
para o Clima e a Enerxía»
para impulsar e axudar a
cumprir os compromisos en
materia de enerxía e clima.

O «Pacto de alcaldes para
o Clima e a Enerxía» agrupa
a milleiros de gobernos lo-
cais que de forma voluntaria
comprométense a implantar
os obxectivos da UE en ma-
teria de clima e enerxía, de
redución dos gases de efecto
invernadoiro nun 40 % para
2030 e á adopción dun en-
foque común para o impulso
da mitigación e a adaptación
ao cambio climático.

A Guarda comprométese
a realizar un Plan de Acción
para o Clima e a Enerxía
Sostenible (PACES) no que
se recollerán as accións cha-
ve que se pretenden aco-
meter, cun plan de Inventa-
rio de Emisións de Refe-
rencia para realizar un se-
guimento das accións de mi-
tigación e unha avaliación
dos riscos e vulnerabilidades
climáticas. Todo este pro-
ceso será monitorizado cada
dous anos para comprobar
a implantación destes plans
no municipio. 

Anxo Baz, manifestou
que, neste senso A Guarda
xa leva anos traballando
nesta liña, incrementando o
horario de atención e me-
llorando as instalacións do
Punto Limpo da vila, insta-
lando contedores de reco-
llida de textís e aceites usa-
dos, cambio de luminarias
por tipo led, instalación de

caldeiras de biomasa en edi-
ficios públicos, entre outras
accións que se marcan den-
tro da folla de ruta da Es-
tratexia Europea 2020 e nas
medidas recollidas no pa-
quete de economía circular.

A Concellería de Medio
Ambiente do Concello da
Guarda continúa deste xeito
coa mellora das taxas de re-
ciclaxe, contando ademais
cun dos puntos limpos de
referencia a nivel autonó-
mico. 

O Plan de xestión de re-
siduos sólidos urbanos de
Galicia 2010-2020, estable-
ce as bases para impulsar a
xestión de residuos urbanos
en todo o territorio galego,
facendo especial fincapé na
prevención e a valorización
de todos os residuos, e exe-
cutando accións que van en
consonancia co PEMAR,
Plan Estatal Marco de Xes-
tión de Residuos. 

A Guarda forma parte do Pacto dos
Alcaldes para o Clima e a Enerxía

Miguel Fernández substituirá a
Xan Lois Lomba no grupo
municipal do BNG da Guarda
A GUARDA.

O BLOQUE NACIONA-
LISTA GALEGO anuncia a
renuncia de Xan Lois Lomba
Alonso, concelleiro do BNG
na Guarda desde o ano 2003.

“Motivos persoais e profe-
sionais impídenme adicarlle
ao Concello o tempo necesario
que require, polo que decidín
poñerme a un lado e deixar
paso a Miguel Fernández. Axu-
dei a pór en marcha a parte do
goberno municipal do BNG

até onde o tempo me permitiu
facelo. Miguel Fernández é
unha persoa con moita capa-
cidade e con ideas claras. Deixo
un grupo de amig@s, pero,
sobre todo deixo a un grupo
de persoas conscientes da res-
ponsabilidade que teñen e coa
ilusión intacta para cambiar o
noso pobo. Grazas a tod@s
pola paciencia e pola com-
prensión durante estes anos”,
comentou Xan Lois Lomba,
concelleiro do BNG.



TOMIÑO.

Este ano, o Concello
organiza para as Festas do
Alivio unha exposición da
fotógrafa tomiñesa Pily Re-
ñones, que leva por título
"Camiños Converxentes".
A mostra, que estará aberta
ao público entre o 7 e o 30
de setembro no Mercado
Municipal (1º andar), e foi
inaugurada o pasado sábado
ante numeroso público.

A exposición consta de
máis de sesenta retratos en
branco e negro de mulleres
de Tomiño exercendo a súa
profesión ou oficio, ou des-
frutando de momentos co-

tiáns, de reunión e ledicia.
A fotógrafa, que dedicou a
maior parte da súa carreira
a fotografías de vodas, ex-
plicou que esta mostra re-
trata a mulleres de Tomiño;
de distintas idades e con-
dicións, desenvolvendo os
seus oficios en diferentes
espazos e épocas.

Pily Reñones foi no-
meada aos premios Goya
de Fotografía (da Asocia-
ción de fotógrafos profe-
sionais de Zaragoza) pola
fotografía "Holanda", na
que a autora retrata a unha
ancián da localidade au-
rensá de Riós.

Recentemente, o Con-
cello celebrou unha home-
naxe á fotógrafa, durante
a cal esta fixo entrega á al-
caldesa de Tomiño dunha
copia enmarcada da devan-
dita fotografía.
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Remate do
campamento de
verán do Rosal
O ROSAL.

Sara Vicente Salcidos, con-
celleira de Cultura e Sabela
Rodríguez Jardón concelleira
de Muller e Igualdade, visitaron
o campamento onde os máis
pequenos celebraron o remate
do curso.

Pondo fin ao campamento
organizado polo Concello do
Rosal, que tivo lugar os meses
de xullo e agosto na escola
unitaria de Marzán, preto de
30 nenos e nenas desfrutaron
hoxe do remate do curso cunha
festa, na que non faltou unha
merenda a media mañá, a pro-
xección dun video no que se

Pily Reñones presenta nas Festas do Alivio
a exposición "Camiños Converxentes"

"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
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A cidadanía tomiñesa cumpre coa
lei de prevención de incendios na
limpeza das fincas, pero resístese
a talar especies prohibidas
TOMIÑO

Durante o ano 2019 o De-
partamento de Medio Rural do
Concello de Tomiño, tramitou
preto de 300 expedientes (287,
concretamente) por incumpri-
mento das labores de roza e
tala de especies prohibidas (eu-
caliptos, piñeiros, acacias); ex-
pedientes que se tramitaron des-
pois de recibir 87 denuncias de
particulares, e outras 70 pre-
sentadas pola Policía Local.

Estas cifras denotan un des-

censo no número de expedientes
tramitados en 2019, tanto de
oficio, como por denuncia de
alguén, pasando as denuncias
de particulares a 87 fronte ás
158 do 2018.  Por outra parte,
das 220 notificacións enviadas
a propietarios e propietarias de
fincas, 100 foron motivadas
por incumprimento da lei de
prevención e defensa contra os
incendios forestais de Galicia,
e 120 polo incumprimento da
ordenanza municipal de xestión.

Máis de 1550 estudantes de infantil, Primaria
e secundaria comezan un novo curso escolar
TOMIÑO.

Máis de 1550 alumnos e
alumnas dos ciclos de Infantil,
Primaria e Secundaria, comezan
esta semana un novo curso es-
colar en Tomiño.

Máis de 950 escolares de
Infantil e Primaria comezaron
onte as clases do curso
2019/2020; 52 máis que o ano
pasado. Repartidos nos colexios
públicos de Tebra (100 estu-
dantes); Barrantes (97); Goián
(147); Sobrada (207); Pedro Ca-
selles (206) e Colexio Rural

Agrupado (122), veñen a su-
marse aos máis de 600 do IES
Antón Alonso Ríos (alumnado
da ESO e ciclos de FP) e aos 90
das dúas escolas infantís públicas
(O Seixo e Goián). Nos centros
de Primaria das parroquias de
Barrantes e Sobrada, rexistrouse
o maior crecemento de matrí-
culas, con 11 e 8 altas, respecti-
vamente.

A maioría dos centros de
Primaria manteñen, en termos
xerais, o número de inscricións,
rexistrando varias altas, princi-

palmente, nos colexios de So-
brada e Barrantes, O CRA man-
tén a súa matrícula en 122 nenos
e nenas, despois de que o ano
pasado sufrira 11 baixas.

Obras mellora
Durante o verán o Concello

levou a cabo varias obras de
mantemento e reparación dos
centros educativos de Primaria
coma, por exemplo, a remode-
lación da Biblioteca CRA, no
Seixo, para facela máis accesi-
ble, cómoda e segura; melloras

no comedor da escola Galiña
Azul do Seixo, pistas balonmán
e baloncesto no Mosteiro (para
uso compartido entre o alum-
nado do colexio Pedro Caselles
e a veciñanza); cambio de chan
en tres aulas do colexio de So-
brada, e diferentes obras de

mantemento (fontanería, elec-
tricidade, limpeza patios, etc.)
levadas a cabo por traballadores
municipais durante varias se-
manas. O investimento total de
todas estas obras ascendeu a
máis de 60.000 euros, de fondos
municipais.

TOMIÑO.

Seguindo co compromiso de
ambos concellos a prol dun te-
rritorio común sustentable, a
Eurocidade Cerveira-Tomiño
laza a 4ª edición do Orzamento
Participativo Transfronteirizo.

As propostas con interese
compartido poden ser presenta-
das ata o 31 de outubro. Dotado
con 20.000 euros, o Orzamento
Participativo Transfronteirizo
Cerveira-Tomiño é unha das
prioridades da Eurocidade Cer-
veira-Tomiño, coa que se pre-
tende potenciar a participación

pública e o poder de decisión
da cidadanía de ambas beiras
do río Miño.

As tres edicións anteriores
corroboran a excelente dinámica
das poboacións de ambos os
dous concellos veciños en apro-
veitar o intercambio e colabo-

ración existente noutras áreas
de interese común, a través da
realización de accións e activi-
dades con implicacións positivas
na melloría da calidade de vida.

Desta forma, a partir do 10
de setembro, está aberto o pro-
ceso para a presentación de pro-
postas ao OPT Cerveira-Tomiño
2020, unha fase de recepción
de iniciativas que se prolongará
ata o vindeiro 31 de outubro.
Poden participar persoas indi-
viduais ou colectivas con do-
micilio social ou fiscal en Vila
Nova de Cerveira ou Tomiño.

Aberto o período de propostas para o
Orzamento Participativo
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NIGRÁN.

O Concello de Nigrán re-
matou a sinalización do Ca-
miño Portugués pola Costa na
súa variante non oficial polo
litoral do municipio, un trazado
que elixen moitos peregrinos
polo atractivo diferente que
presenta pero que está defi-
cientemente indicado. Así o
recolle o propio proxecto ela-
borado dende o obradoiro de
emprego Valmiemprega II, que
no seu estudo pormenorizado
empregado polo Concello de
Nigrán a este efecto destaca a
necesidade de mellorar a sina-
lización para evitar as actuais
confusións. De feito, tamén se
indica con maior claridade a
pequena alternativa ao oficial
no Porto do Molle, onde o
Concello opta porque os pere-
grinos camiñen pola senda do
río Muíños en lugar de utilizar
a PO-552.

"O trazado litorial é elixido
por moitos peregrinos que pre-
firen ir a pé de praia e que ac-
tualmente está deficientemente
sinalizado pese ao seu gran
atractivo paisaxístico, polo que
dende o propio consistorio sol-
ventamos esta situación", ex-
plica o alcalde, Juan González.
"O Esteiro de A Foz, Monte

Lourido, Praia América, Pan-
xón, a Praia de Patos ou das
Canas son parte esencial da
riqueza paisaxística de Nigrán,
polo que era obvio a necesidade
de reforzar e promover esta
alternativa ao camiño oficial",
insiste. Así, moita da sinaliza-
ción consistía en pegatinas en
mobiliario urbano ou mesmo
pintadas verdes que non son
fácilmente visibles e que con-
fundían aínda máis aos pere-
grinos. Por este motivo, eli-
mináronse todas estas vellas
indicacións e sustituíronse por
outras en paneis de calidade.

A variante litorial, que co-
necta finalmente co trazado
oficial que une os municipios
de Nigrán e Vigo, arranca den-
de a propia marisma ao pé da
ponte románica de A Rama-
llosa. Nesta intersección de
saída da ponte nova da Rama-
llosa co Paseo Torrente Ba-
llester colocouse un panel in-
formativo facendo constar a
entrada ao Concello e diferen-
ciando a continuidade do Ca-
miño Oficial cara o Pazo de
Pías e o inicio da opción do
camiño pola costa cara a Praia
América, eliminando actuais
sinalizacións precarias en fa-
rolas que dan lugar a confu-

sións. Os camiñantes que elixen
esta opción o farán polo paseo
marítimo de A Foz ou Esteiro
do Miñor, pertencente á Rede
Natura 2000 e que se estende
ata a península de Monte Lou-
rido. 

Trátase dun ecosistema de
alto valor ecolóxico pola súa
biodiversidade de flora e fauna,
e de gran valor ornitolóxico
por ser refuxio de aves migra-
torias. Ao seu final, xa no cruce
de camiños cara a Praia Amé-
rica, refouzouse a sinalización
e borrouse a actual marca no
reverso dunha sinal de circu-
lación. O peregrino é guiado
para camiñar polo paseo ma-
rítimo de Praia América e Pan-
xón e, ao longo do mesmo,
elimináronse as pegatinas en
farolas e papeleiras pola nova
sinalización co obxectivo de
evitar confusións. Esta vólvese
a reforzar no fin do Paseo de
Panxón para que o camiñante
se dirixa sen dúbidas cara a
praia da Madorra e posterior-
mente pola rúa Tomás Miram-
bell cara a praia de Patos, praia
das Canas a continuación polo
paseo da Areosa e, finalmente,
rúa Caranquexo cara o Camiño
Oficial pola Costa xa no termo
de Saiáns (Vigo). 

O Concello de Nigrán sinaliza o Camiño Portugués pola
costa na súa variante non oficial polo litoral do municipio
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NA CULTURAL DE
SANTA MARÍA DE OIA.
A RIÑA 23

Cóntanos, como comezou este mandato
a xuízo do BNG?

Como esperabamos, aplicando o” rodillo
“ por parte do grupo de goberno, o que
amosa a verdadeira cara do PP de Oia
e de Cristina Correa tamén. A alcaldesa
ten unha cara moi diferente segundo
estea na rúa ou nos plenos. E eles teñen
maioría absoluta, pero o mínimo que
se lle debe esixir é que respecte á opo-
sición.

En que se concreta esa suposta falta
de respecto do grupo de goberno?

Por moita maioría absoluta que teñas,
tes que respectar as quendas de palabra
da oposición, e non dicirlles aos demais
como debemos facer o noso traballo.

O BNG queixouse dos horarios dos
plenos, non?

Outro exemplo evidente da pouca ca-
lidade democrática deste concello. Un
pleno ás 8 da mañá dun día laborable

só se pode entender se se ten a intención
de dificultar o acceso á veciñanza ás
sesións plenarias.

Son bimensuais? 
Nun principio o PP quería celebralos
cada tres meses, pero ante a protesta
do Bloque finalmente aceptou convo-
calos cada dous.

Seica fixestes un traballo moi intenso
coas vosas alegacións ao plan de
transporte?

Creo que ata o día de hoxe, as nosas
alegacións ao plan de transporte que
foron feitas pola compañeira do BNG
Marisa Guerra foi o aspecto máis rele-
vante da política do noso pobo. Un tra-
ballo magnífico de 48 páxinas que re-
alizou a nosa compañeira. Fixemos

XOSE ANTÓN RODRÍGUEZ “XUSTER”, PORTAVOZ DO BNG NO CONCELLO DE OIA

“A ALCALDESA DE OIA TEN UNHA CARA DIFERENTE SEGUNDO
ESTEA NA RÚA OU NUN PLENO,NO CONCELLO APLICA O
“RODILLO” E FÁLTALLE AO RESPECTO Á OPOSICIÓN”
O presidente da comunidade de montes de Oia, Xose Antón Rodríguez
“Xuster” é o portavoz do BNG no concello de Oia, e é un home enérxico e
sólido que defende con paixón a súa forma de entender a realidade. Após
termos conversado coa alcaldesa o pasado mes, desta volta quixemos coñecer
a súa opinión sobre a situación política do seu concello



unha presentación polas parroquias en
conxunto co partido socialista.

E que receptividade atopastes ?
Moi positiva, especialmente nas pa-
rroquias de montaña

É tan grave a situación do transporte
en Oia?

Si, a verdade é que si. Na nosa proposta
presentamos unha formulación referente
á necesidade dunha liña para o interior
das parroquias, unha liña circular que
partise das parroquias de montaña e
pasase por Tomiño e O Rosal, para
volver pola costa e rematar de novo
onde comezou.

Falemos de felicidade, ti es unha
persoa feliz?

Si sono, pero xa o era antes de que se
crease esa concellería. Esa concellería
non ten ningún tipo de contido e o
que o BNG sospeita é que o seu ob-
xectivo real é realizar unha campaña
electoral constante ao longo destes
catro anos.

A situación do saneamento segue a
ser deficiente?

A verdade é que si, é máis eu diría
que non é que sexa deficiente, é que é

inexistente, e non hai perspectivas de
mellora.

O estado dos camiños interiores?
Só se fai algo para melloralos grazas á
DEP gobernada polo PSOE e polo
BNG.

E en relación coa situación do Mos-
teiro que ten que dicir o BNG?

Lamentablemente seguimos como es-
tabamos e ao meu xuízo a responsabi-
lidade de que isto non se arranxe tena
a administración, tanto a municipal por
non crear as condicións idóneas para
solucionar o problema como a autonó-
mica que pasa absolutamente do tema.
De feito, o propietario responsabilizou
publicamente á alcaldesa da situación.

Cal é a vosa posición sobre a compra
dos terreos do antigo camping de
Pedra Rubia?

O BNG votou a favor, como temos
votado a favor de varias propostas do
PP, porque somos unha forza construtiva
que apoia o que considera positivo
para Oia, o que contrasta coa actitude
do PP que sempre vota en contra do
que presentamos nós. De feito ás veces
hai mocións nosas que nin sequera

meten na orde do día. Neste tema en
concreto estamos a favor de compralo,
pero en contra da maneira na que se
compra.

Este verán Oia tivo frecuentes pro-
blemas de electricidade, sufrindo
importantes cortes de luz, non?

Si, e por desgraza en Oia é un problema
moi común, cando hai incidencias me-
teorolóxicas soe marchar a luz. E esta
situación non se soluciona porque a
administración municipal non defende
como debera os intereses da veciñanza
do noso pobo.

Rematamos Xuster, cunha última
cuestión, que pode esperar un veciño
ou veciña de Oia do voso traballo
municipal nos próximos catro anos?

O noso traballo vai ser baseado na pre-
senza ao pé de rúa cos veciños, queremos
estar sempre ao seu carón e trasladar
ao concello os seus problemas concretos
procurando que a administración os
solucione con dilixencia e eficiencia.
O que pode esperar a veciñanza e que
sexamos a súa voz, e comprométome,
con toda a humildade, a non fallarlles
nunca.
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A que te dedicas na actualidade, Ame-
lia?

Dedícome ao activismo feminista e á
formación sobre dereitos humanos en
xeral e especialmente sobre todo o que
teña que ver coa violencia sexual, a
prostitución a trata e a pornografía 

As túas conferencias son en España,
non?

Impártoas no estado español e tamén
no estranxeiro, teño traballado en Ar-
xentina, en Alemaña, ao final deste
mes estarei en Varsovia nun congreso
sobre dereitos humanos...

Que receptividade encontras nas túas
conferencias?

Penso que a xente cando realmente es-
coita o que en moi poucas partes pode
escoitar, o que pode intuír pero que
nunca veu reflectido con palabras con-
cretas, é moi receptiva e enseguida
toma conciencia

A receptividade é a mesma en homes
ca en mulleres?, ou é diferente?

A presenza de homes nos meus actos é
de arredor do 7%,os poucos que veñen
soen estar xa concienciados e a súa re-
ceptividade é semellante á que encontro
no público feminino, pero, como che
dixen, a porcentaxe de asistencia mas-
culina é paupérrima, aínda non chega-
mos ao estadio no que os homes en-
tendan que esta situación ten que ver
con eles

A cousificación da muller, o feito de
tratala e considerala como un “mate-

rial” cuxa única función é satisfacer
as necesidades dos homes como se
combate?

Moitos homes senten empatía só polas
súas mulleres, polas súas fillas, nais ir-
más, a chave e mudar a conciencia do
patriarcado, conseguir humanizar a
todas as mulleres e tratar de que os ho-
mes poidan sentir como seres humanos
iguais, sentir empatía polas mulleres
alleas exactamente igual como se fosen
propias.

Eu que son home, recoñezo que esta-
mos moi lonxe desa situación na que
calquera home poida sentir a calquera
muller, incluso ás que non coñeza de
nada, como un ser humano igual, cal
é o camiño, ao teu xuízo para chegar,
ou achegarse o máis posible?
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Rúa do Porto, 56 - A Guarda - 986 614 571
www.arruaz.com reservas@arruaz.com

O pasado 13 deste mes, a activista Amelia Tiganus estivo no centro cultural da Guarda
impartindo a conferencia titulada “VIOLeNCIA seXUAL COmeRCIAL, PROsTITUCIÓN e
PORNOGRAFÍA”.O acto foi organizado polo concello en colaboración co CIm, e desde
as nosas páxinas dámoslle os parabéns ás dúas persoas responsables do seu
desenrolo Bea, e Yoli. Previamente á charla de Amelia, proxectouse o curto Lurna, do
director guardés Nani matos que cunha grande intensidade emotiva reflicte a vida
dunha moza africana que caeu no inferno da prostitución. Antes da súa conferencia
Amelia tivo a xentileza de departir uns minutos coa Nova Peneira e tanto a conversa
que ela mantivo comigo como a súa posterior conferencia son desas experiencias
vitais que marcan. Amelia é unha muller de gran intelixencia e sensibilidade e falar
con ela é enormemente enriquecedor, agardo que teña a oportunidade de ler este
traballo e quixera dicirlle que me comprometo firmemente a non dicir nunca máis :“
me cago na puta” ou “ fillo de puta” sempre que estea cabreado e precise soltar un
improperio, dedicareillo a quen realmente o merece : o puteiro.

AMELIA TIGANUS NA GUARDA

“A CHAVE ESTÁ EN HUMANIZAR ÁS
MULLERES, EN CONSEGUIR QUE OS HOMES
POIDADES HUMANIZAR ÁS MULLERES
ALLEAS IGUAL QUE SE FOSEN AS VOSAS
FILLAS, NAIS OU IRMÁS”
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"ESPECIALIDADE EN PULPO,
PEIXES E CARNES"

Uff, con moita pedagoxía e traballo.
Considero moi importante aos grupos
de homes que se xuntan e cuestionan
á masculinidade patriarcal. É impres-
cindible que o home escoite á muller e
lle dea a credibilidade que normalmente
non lle dá, porque ridiculizarnos o mi-
nimizar os efectos do patriarcado non
fai máis ca incidir en todo o malo que
ten. A chave é sen dúbida a educación.

Eu considero que a prostitución debe
ser prohibida, e ti?

Eu creo que o termo correcto é “aboli-
da”. A prostitución debe de ser abolida
completamente. As mulleres teñen que
ter o dereito de saír da prostitución, é
un imperativo moral que o poder
político poña en marcha políticas pú-
blicas destinadas a elo, e que se persigan
todas e cada unha das formas de pro-
xenetismo, porque a realidade é que
non se perseguen.

Non se perseguen?
O estado español suspende rotunda-

mente nesta materia. Non fai falta máis
ca coller o coche e ver que calquera
estrada está ateigada de campos de
concentración. Cada vez hai máis pisos
con esta función, mulleres na rúa cou-
sificadas e denigradas. O que se debe
prohibir é a compra de seres humanos,
porque cando pagas por sexo, cando
pagas por acceder ao corpo dunha mu-
ller non pagas por un servicio, pagas
por utilizar a unha muller para obter
pracer e ese acto é absolutamente igual
á escravitude. E non se pode permitir
que siga a existir escravitude, e moito
menos nunha sociedade que se auto
define como xusta, igualitaria, demo-
crática...

Ao meu xuízo o da xustiza social e a
igualdade, non é máis ca aparencia,
aínda existen moitas situacións, non
episódicas, senón sistémicas, que obri-
gan a millóns de persoas a vivir vidas
espantosas

Si, podería ser, a verdade é que si.

O acceso á pornografía non ten nin-
gunha dificultade, incluso para os
adolescentes, cal é a túa opinión ao
respecto?

A partir da globalización a prostitución
evolucionou de ser o que Rosa Cobo
chama :” prostitución artesanal” a ser
unha grande industria global. Esa “in-
dustria” precisa non só de mulleres
empobrecidas, senón tamén precisa
puteros. A pornografía serve para elo,
é parte desa grande industria. A por-
nografía é prostitución gravada, os ra-
paces adéstranse con ela para logo pór
en práctica o que ven na prostitución
real. Moitas grazas Amelia

“Hai persoas que loitan un día e son
boas,

Outras loitan un ano e son mellores,
Outras loitan moitos anos e son moi-

to mellores
Outras loitan toda a vida, 

Esas son as imprescindibles”
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O Proxecto Ecoturistico De Cooperación
Europea ‘Visit Rio Minho’ Estrea Web
TUI.

Baixo o lema ‘Un río, dous
países, grandes experiencias’ o
proxecto de cooperación europea
Visit Rio Minho, do que a De-
putación de Pontevedra é socia,
estrea páxina web: visitriomin-
ho.eu. Este proxecto ecoturístico,
cofinanciado nun 75% polo Fon-
do Europeo de Desenvolvemento
Rexional, ten un orzamento total
de 2 millóns de euros e está en-
focado na preservación e valo-
rización do territorio Río Miño
Transfronteirizo, abranguendo
26 concellos galegos e portu-
gueses. A nova web servirá para
dar a coñecer e divulgar as súas
accións, entre elas a creación da
marca de identificación para o
territorio transfronteirizo Rio
Minho. 

O sitio web está deseñado

baixo un concepto responsive,
é dicir, desenvolvido e adaptado
tanto para ordenadores, como
para dispositivos móbiles e ta-
bletas, para mellorar a experiencia
das persoas usuarias e permite
coñecer máis plenamente a in-
formación dispoñible do pro-
xecto. Ademais, as persoas in-
teresadas poden coñecer toda
actualidade sobre o proxecto nas
redes sociais de Visit Rio Minho,
en continuo crecemento (Face-
book, Instagram, YouTube, Twit-
ter e Linkedin). 

O obxectivo de Visit Rio
Minho é a capitalización do río
e do territorio transfronteirizo
adxacente a través de actividades
transfronteirizas de preservación,
cualificación e valorización am-
biental dos recursos endóxenos
asociados á promoción e comu-

nicación do río como destino
ecoturístico.

Xunto coa Deputación de
Pontevedra, son socios de Visit
Rio Minho a Comunidade In-
termunicipal do Alto Minho, o
AECT Rio Minho, o Centro
Tecnolóxico do Mar - CETMAR,
o Centro de Estudios Euro Re-
xionais Galicia Norte de Portugal
(FCEER), a Universidade de
Vigo e os concellos de Vila Nova
de Cerveira, Caminha, Melgaço,
Monçao, Paredes de Coura e
Valença. 

O proxecto está financiado
ao 75 % polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional
(FEDER) no marco da convo-
catoria de axudas do Programa
de Cooperación Territorial Inte-
rreg V-A España-Portugal (POC-
TEP) 2014-2020.

"PREPARADAS PARA O DÍA DE
DIFUNTOS. CONTAMOS CONTIGO"

CIGUÑEIRAS 26 - TUI - GUILLAREI 

BAR 
PUENTE

EN REBORDÁNS, TUI

A GUARDA.

O AECT Rio Minho ten
programado ata o vindeiro ven-
res máis dunha decena de visitas
e encontros con axentes públicos
e privados do territorio trans-
fronteirizo para analizar os prin-
cipais atrancos legais da mobi-
lidade na fronteira galego por-
tuguesa. As reunións contarán
coa presenza da experta xurídica
da Comisión Europea nesta ma-
teria, María Gamayo, quen unha
vez rematadas as xuntanzas ela-
borará un informe para entregar
á institución Europea no que se
recolla os obstáculos legais iden-
tificados, como pode ser o tras-
lado de menores entre unha e
outra beira do río Miño.

Entre as entidades que par-
ticipan no programa de visitas

están os concellos e cámaras
municipais de Tui, Salvaterra,
Tomiño, Monção, Valença e
Vila Nova de Cerveira; a Di-
rección Xeral de Mobilidade
da Xunta de Galicia; o CCDR-
N; o Instituto da Mobilidade
e dos Transportes Terrestres
de Portugal, e operadores de
transportes e confederacións
de empresas de ambas marxes
do río.

Este estudo enmárcase den-
tro da iniciativa B- Solutions
Boosting Minho River Cross –
Border Mobility, proxecto para
o que o AECT Rio Minho vén
de recibir unha subvencións de
25.000 €. B-Solutions é unha
convocatoria para o financia-
mento de 20 micro proxectos
piloto.

Analisis dos obstáculos legais en
materia de mobilidade na
fronteira do Río Miño
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baixo miño

TOMIÑO

O pleno do Concello municipal de Tomiño aprobou
por unanimidade un investimento de 150.000€ mediante
unha modificación de crédito con cargo a remanente
de tesourería en concepto de axuda a Comunidade de
usuarios de Sobrada para a construción das novas ins-
talacións para abastecemento de auga. 

A construción de novas instalacións darán servizo
a 130 usuarios dos barrios de Monte, Portela, Gándara,
Gandariña e Cruceiro. Sobrada é un dos núcleos con
maior crecemento poboacional do concello e actualmente
abastece aos veciños e veciñas a través de dúas traídas
de augas, a de Torrón e a de Sobrada. É esta última a
que recibirá a colaboración municipal co respaldo do
resto das traídas de augas do municipio. Un proxecto
necesario e urxente pola gran cantidade de novos usua-
rios, polo sistema de distribución existente obsoleto e
ineficente que non admite novos enganches e pola
elevada contaminación dos seus acuíferos . Cuestións
que fan necesaria a creación de novas instalacións que
ademáis beneficiará ao CEIP Sobrada con máis de 200
alumnos e alumnas.

A construción dun novo sistema suporá por un
lado, satisfacer as numerosas demandas de conexión
e facelo con garantías de calidade sanitaria. Trátase
dun abastecemento con calidade no servizo no que se
inclúen melloras na presión, e tamén uns menores
custos por usuario xa que o sistema pasa a unha rede
de distribución común na que os custes fixos asociados
ás instalacións como cloradores, decantadores, clorí-
metros,...  repártense entre un maior número de
usuarios. 

tomiño destina 150.000€
para a Comunidade de
Usuarios de sobrada

O ROSAL

O goberno Municipal do
Rosal, encabezado por Ánxela
Fernández Callís, mantivo dentro
do programa #AVeciñanzaConta,
unha reunión coas Comunidades
de augas de Traídas Veciñais.

Na mesma, ademais da al-
caldesa, participaron as conce-
lleiras Sara Vicente, responsable
da área de Medio ambiente, a
Concelleira Sabela Rodríguez
e o Concelleiro Germán Fer-
nández.

A reunión permitiu ao go-
berno municipal ter un primeiro
contacto con membros de todas
as Traídas Veciñas e sentar as
bases do inicio dun Estudo para
a elaboración dun Plan de Apoio
ás Traídas de Augas Veciñais
por parte do Concello.

“As Comunidades de Augas
veciñais traballan e están invo-
lucradas na xestión dun ben tan
esencial e necesario como é a
auga. A auga é un elemento in-
herente á vida das persoas. Po-
demos prescindir de moitas cou-
sas, mais nunca poderemos pres-
cindir da auga. Contar con ve-
ciñanza implicada na xestión

dun ben tan importante e vital
conleva non só a necesidade
dun recoñecemento pola nosa
parte senón tamén dunha cola-
boración estreita e constante
que responda a criterios obxec-
tivos na xestión e que teña unha
perpectiva de mellora que tra-
balle non só na solución dos
problemas cotiás que xorden
senón tamén na previsión do
medio e longo prazo.

Por iso, realizaremos un es-
tudo pormenorizado e detallado
da situación de cada unha das
Comunidades de augas co ob-
xectivo de poder artellar e exe-
cutar nun futuro próximo un
Plan Anual de apoio ás Traídas
de Augas Veciñais que responda
a criterios obxectivos e que me-
llore progresivamente a realidade
das mesmas.

Para iso, visitaremos e fare-
mos unha análise da situación
de todas e cada unha das Traídas
Veciñais.

No noso Concello contamos
cun grande capital humano ta-
mén neste ámbito, con moitos
veciños que levan anos impli-
cados no mesmo.

Comeza o estudo para un plan
de apoio ás traídas de augas
veciñais en o rosal
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EN GOIAN 
690 997 806

BAUTIZOS, COMUNIÓNS
BODAS, EVENTOS PARA
EMPRESAS, DESPACHO DE
COMIDA PARA LLEVAR...

Como xurdiu a idea da exposición?
Nace a raíz da anterior exposición
na que participei “forever young”
celebrada na Casa das Artes de Vigo
Esa era unha exposición colectiva,
verdade Alberto?

Si, e a partir do título naceu unha peza
que é a primeira das que están expostas,
que é un puntal sostendo a un cabaliño
e que se chama “Para sempre”.

Que valoración fas da anterior ex-
posición?

Moi positiva, a verdade é que quedei
moi satisfeito.

E que expectativas tes con gravida-
de?

Pois estou moi ilusionado e agardo que
á xente que se pase por aquí lle guste.
É unha exposición moi particular que
vai toda con elementos verticais.

Este traballo ten algún tipo de in-
fluencia fálica?

Si, si que a ten.
Cóntanos as características máis
significativas da exposición?

Como che dixen, a característica máis
significativa é a verticalidade e a con-
xunción de elementos funcionais con
elementos estéticos que ao seren mes-
turados xeran unha narrativa diferente.

Hai algunha tendencia artística que
che influíra especialmente?

O meu é arte conceptual, cun punto de
ironía e situado no contexto sociocultural
contemporáneo.

Ao longo da historia do pensamento,
a modo de síntese, podemos dicir
que existen dúas grandes visións so-
bre a finalidade da arte; a que con-
sidera que debe ter unha razón de
ser meramente estética, e os que en-
tenden que debe ter tamén unha
función de denuncia social. Ti con
cal te quedas?

Eu creo que esas dúas visións non
teñen porque ir por separado. Non me
gusta a arte panfletaria, pero tampouco
me gusta a arte meramente estética.

As túas pezas entran polos ollos?
Iso é o que pretendo, entendo que non
precisan dun discurso complementario
moi extenso. O meu obxectivo é a be-
leza, e se ademais ten unha profundidade
discursiva importante pois xa é perfec-
to.

Algunha das túas pezas ten un punto
de denuncia?

Si, velado e sutil pero si.
Por exemplo?

A que se chama Amazonia. Representa
a unha árbore e pretende denunciar a
brutal deforestación que sofre o planeta
e os modos de consumo actuais.

Pódese vivir da arte?
Si, si que se pode.

É o teu caso?
Non.

Aspiras a que o sexa?
Si, a verdade é que aspiro a poder vivir
da arte. Xa sei que é moi complicado,
pero é un dos meus sonos e vou loitar
para poder facelo realidade.

De que depende? do talento?, da
sorte?, ou de ambos factores?

Eu penso que dos dous factores que
mencionas alén das relacións que un
teña, e da capacidade para poder ven-
derse o mellor posible.

Á hora de determinar a calidade ou
falta dela. dunha creación artística,
ti pensas que existen criterios pu-
ramente obxectivos ou inciden outro
tipo de factores?

Por desgraza inciden outros factores,
especialmente nas artes plásticas. O
sistema no que estamos creou un circuíto
artístico que se retro alimenta e convive
nunha elite. E o tema dos prezos nos
que se venden as pezas, pois supoño
que responden ás normas que marca o
mercado.

As túas pezas están á venda verdade
Alberto?

Si, pero só algunhas.

O pasado día 20, o artista vigués Alberto Ardid, inaugurou no esPAZO
CUBO, galería situada na rúa doutor Cadaval, 17 da cidade olívica a
exposición “GRAVIdAde”.e desde as páxinas de A Nova Peneira,
convidamos a todas aquelas persoas que teñan unha mínima
sensibilidade artística a que se dean unha volta a gozar coas pezas deste
mozo de Vigo ao que lle desexamos toda a sorte do mundo, porque
talento ten dabondo para poderse facer un oco significativo neste
mundo, que ademais sabemos con certeza que é o seu mundo.

O ARTISTA VIGUÉS ALBERTO ARDID INAUGURA A
SÚA EXPOSICIÓN “GRAVIDADE”



VIGO.

O barrio vigués de Teis aco-
lleu a rodaxe do filme docu-
mental Reboiras, Acción e Co-
razón, que levará por primeira
vez á pantalla a vida de Xosé
Ramón Reboiras Noia, nacio-
nalista galego asasinado en 12
de agosto de 1975 pola ditadura
franquista.

O director da longametraxe,
Alberte Mera, entrevistou esta
mañá no parque da Guía, en
Teis, Xoaquín Méndez Anta,
quen coñeceu Reboiras desde
moi novo, xa que ambos vivían
no mesmo barrio e participaron
da vida política e cultural clan-
destina na cidade, tendo como
eixo a actividade da Asociaicón
Cultural de Vigo, un importante
epicentro do nacionalismo galego
na época. Ambos compartiron
militancia na daquelas clandestina
Unión do Povo Galego (UPG).
Esta semana tamén gravarán no
barrio de Teis Luz Rei, Xesúns
Sanxuás, Xosé Moa e o histórico
sindicalista da CIG Manuel Mera
e actual secretario da Fundación
Moncho Reboiras, todos eles
compartiron actividade e afilia-
ción política con Moncho. 

Resaltou Méndez Anta du-
rante o transcurso da entrevista
a valentía e xenerosidade de
Moncho e o seu papel funda-

mental á hora de artellar o sin-
dicalismo nacionalista, así como
a grande capacidade de Reboiras
para organizar e aglutinar tra-
balladores e traballadoras nos
anos da ditadura.

Reboiras en Vigo
Xosé Ramón Reboiras Noia

naceu o 19 de xaneiro de 1950
en Imo, na parroquia de San
Xoán de Laiño, no Concello de
Dodro, nunha familia labrega
que poucos anos despois tivo
que trasladarse á cidade na busca
de mellores condicións de vida.

En Vigo e mentres o pai tra-
ballaba embarcado, Moncho es-
tudaba o bacharelato e atendía
o bar Reboiras en Teis, que a
súa familia puxera cos seus afo-
rros. Na segunda metade da dé-
cada dos sesenta comezou a in-
volucrearse na Asociación O
Castro, logo do contacto co xe-
suíta Xaime Seixas Subirá, o
Pai Seixas.

Rematou os seus estudos no
ensino medio no Instituto Santa
Irene de Vigo, iniciando a súa
andaina no ensino superior na
Escola de Enxeñería Industrial
na rúa Torrecedeira. Nese tránsito
académico e vital, Reboiras co-
mezaría a súa militancia política
clandestina na Unión do Pobo
Galego en 1969.

Desde Vigo percorreu toda
Galiza organizando centos de
persoas no nacionalismo a través
das distintas frentes de actuación
que a UPG promovía no país,
como a frente cultural, sindical
ou política.

O 12 de agosto de 1975, es-
tando en Ferrol para estender o
movemento sindical nesta cidade,
foi asasinado a tiros pola policía
da ditadura franquista, sendo a
última vítima mortal en territorio
galego.

A longametraxe documen-
tal Reboiras. Acción e corazón xa
está na fase de rodaxe, após re-
mataren os últimos aspectos da
preprodución. Trátase da primeira
película sobre Xosé Ramón Re-
boiras Noia e verá a luz no ano
2020, cadrando co 45 aniversario
do seu asasinato.

O filme prodúceo a Funda-
ción Terra e Tempo e diríxeo Al-
berte Mera, quen reconstruirá a
vida de Reboiras e o seu pensa-
mento a través de entrevistas
a máis de 15 testemuñas que
partillaron diversas etapas da
vida con el. Ademais, a película
incluirá secuencias audiovisuais
que recrearán momentos de re-
levancia na vida de Reboiras e
que se realizarán en colaboración
con Nós Produtora Cinemato-
gráfica Galega. 

vigo
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A rodaxe do filme documental sobre Moncho
reboiras chega a Vigo

VIGO.

A portavoz nacional do
BNG, Ana Pontón participou
nun almorzo informativo acom-
pañada polo representante do
BNG no Concello, Xabier Pérez
Igrexas. No encontro coa prensa,
Pontón salientou a importancia
da entrada do BNG no concello
e avanzou que o BNG conti-
nuará traballando para que “Vigo
avance” aportando alternativas
aos problemas de fondo.

Pontón salientou que Vigo
foi durante moito tempo “o mo-
tor económico de Galiza” e no
horizonte albíscase retos aos
que debe dar resposta porque a
“a política é algo máis que de-
corado e xestos”. É necesario,
dixo, empregar novas estratexias
para a área metropolitana de
Vigo que está perdendo posi-
cións económicas fronte á área
de Coruña cun incremento do
PIB. A nacionalista insistiu en
que Vigo conta con todas as fe-
rramentas para converterse no-
vamente no motor económico
de Galiza abandonando “o lo-
calismo estéril e política de con-
frontación que só conduce á
perda de oportunidades. Dende
o BNG defenderemos no Par-
lamento galego esa “nova es-
tratexia para a Área metropoli-
tana de Vigo”.

Esta cidade ten un “un pul-
món industrial” que debe ser
recuperado con peso e futuro.
Sabemos que non estamos nun-
ha conxuntura fácil ante unha
nova desaceleración económica
e un escenario no que non se
creará emprego por iso, recalcou
temos a obriga de pensar na
política de verdade, esa que
xera traballo e riqueza. A política
de “decorado” pode ofrecer bos
resultados electorais a algúns
pero é “unha política suicida
para o país”.

Pontón lembrou que o debate
sobre as Illas Atlánticas como
patrimonio da Humanidade da-
nou “a imaxe de Vigo” e o
prestixio dun gran valor me-
dioambiental. O que realmente
necesitamos, dixo, é “menos
loita de egos e avanzar colecti-
vamente”.

Entre as cuestión que deben
ser abordadas dende o concello,
Pontón destacou os ruídos na
cidade, “a máis ruidosa do Es-
tado español” e os problemas
de subministro de auga pola si-
tuación dos encoros e polo abas-
tecemento. Ademais criticou a
“anárquia edificatoria” e a au-
sencia dun plan xeral de orde-
namento, algo que non parece
ser “unha prioridade para ao
actual goberno”, ironizou.

Pontón fai balance da entrada
do BNG no Concello vigués
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PONTE CALDELAS.

O Concello de Ponte Caldelas conta,
para o novo curso escolar, cunha aula
de novas tecnoloxías situada na Casa da
Cultura. Un espazo composto por 12
ordenadores de última xeración e que
se converteu nunha realidade grazas aos
fondos europeos Leader, cofinanciada
co Feader e no marco do Programa de
Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-
2020. 

Esta aula contou cun investimento
total de 17144,92 euros, dos cales o
90% proveñen destes fondos (un total
de 15439,43) e o 10 % restante foi fi-
nanciada polo concello de Ponte Caldelas
(1751,49 euros). 

Unha aula que contará cun carácter
itinerante, actualmente está xa instalada
para o novo curso na Casa da Cultura
pero o obxectivo, tal e como afirma o
alcalde de Ponte Caldelas, “é que teña
un carácter itinerante co fin de chegar

ao rural do noso concello, eu son do
rural e sempre o defenderei, ao igual
que sempre tentarei que dende estas po-
boacións de Ponte Caldelas se viva en
igualdade de oportunidades”.

Esta aula de novas tecnoloxías conta
con 12 ordenadores Inter Core I5 de
oitava xeración, 8 xigas de memoria
RAM, disco SSD, trátanse ademais de
ordenadores all in one (todo integrado
nunha única peza), pantalla panorámica
de 24 pulgadas. Ademais a aula tamén
conta cunha pantalla para proxeccións
de 2x2, unha impresora multifunción
láser color de 27 ppm (páxinas por mi-
nuto), un portátil para o profesor coas
mesmas características que os anteriores
e un punteiro láser. 

A partir do mes de setembro come-
zarán a impartirse os cursos nesta aula
de novas tecnoloxías no concello de
Ponte Caldelas. Andrés Díaz confirmou
que “estes cursos serán promocionados

Aula de novas teconoxías na
Casa da Cultura PONTE CALDELAS.

O Concello de Ponte Caldelas e a
empresa Global DxT xa teñen todo listo
para unha nova edición da BTTroita,
unha cita que celebrará a súa sexta edición
e que neste 2019 se celebrará o 13 de ou-
tubro e que presentaron nesta xornada
casa consistorial. O alcalde lembrou esta
mañá que se trata “dunha das referencias
galegas do ciclismo de montaña ou moun-
tain bike”. A gran novidade deste ano é
que a proba contará con dúas rutas, unha

longa, de 48 quilómetros e outra máis
curta de 38 quilómetros. Os participantes
poderán decidir durante a proba, é dicir
“en ruta”, que percorrido facer, xa que
cando cheguen a Cruz do Brasil haberá
voluntarios que indicarán o camiño a
seguir para facer a proba curta ou a longa.
No caso de facer a proba máis curta se-
guirán o percorrido establecido, e os que
prefiran facer a longa farán 9 quilómetros
por monte e continuarán co mesmo per-
corrido. 

sexta edición da Btt troita

ponte caldelas

O mellor ambiente
da Comarca

Ponte Caldelas

La Parada

TAPERÍA VICTORIA
PONTE CALDELAS
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ponte caldelas

PONTE CALDELAS.

O Concello de Ponte Cal-
delas informa de que mañá
sábado 7 de setembro co-
mezará o novo horario do
punto limpo do concello si-
tuado no polígono industrial
de A Reigosa. Un novo ho-
rario que segundo dixo o al-
calde, Andrés Díaz, “trata
de dar resposta as veciñas e
veciños do concello que so-
licitaron en varias ocasións
a apertura deste espazo en
horario de mañá” desta ma-
neira, engadíu Díaz “satis-
facemos as necesidades dos
nosos veciños xa que abri-
mos todos os días, agás o
domingo, en horario de
mañá”. 

O novo horario será de
luns a venres de 9:00 a 12:30
e os sábados de 9:30 a 12:00,
deste xeito a demanda dos

veciños de “abrir polas ma-
ñás” esta reflectida a dife-
renza do anterior horario que
era de tardes os luns, martes
e xoves e soamente abría os
sábados pola mañá. 

Dende o concello lem-
braron cales son os elemen-
tos admisibles e non admi-
sibles neste punto, co fin de
que a xente que se desprace
ata A Reigosa saiba de an-
temán qué pode levar ata
este espazo. Deste xeito son
residuos admisibles: fluo-
rescentes e luminarias de
vapor de mercurio, disol-
ventes, vernices e pinturas,
pilas e baterias, aerosois, fri-
goríficos e electrodomésticos
con CFC´s, televisiores, mo-
nitores e fornos microondas,
aceites minerais e vexetais,
usados, procedentes dos par-
ticulares, papel e cartón, vi-

dro, envases de plástico,
brics e latas, residuos metá-
licos, outros electrodomés-
ticos (lavadoras, lavapratos..
), residuos voluminosos (mo-
bles, colchóns…), restos de
podas e cortes e roupa e cal-
zado, cristal ou louza. 

Dende o concello tamén
queren lembrar de que non
son residuos admisibles: a
materia orgánica (lixos e re-
siduos agrícolas e gandeiros),
residuos sanitarios, residuos
procedentes de actividades
industriais ou comerciais,
residuos procedentes de ac-

tividades minerais extracti-
vas, materiais perigosos, ex-
plosivos, inflamables, oxi-
dantes ou radiactivos, ani-
mais mortos ou desperdicios
de orixe animal, vehículos
e as súas pezas, así como
pneumáticos e aditivos ou
fluídos de automoción, ex-
cepto aceites, recipientes vo-
luminosos, metálicos ou de
plásticos que contivesen pro-
dutos tóxicos, residuos pro-
cedentes de limpeza viaria,
zonas recreativas e praias
ou residuos sen identificar
ou identificados de forma
ambigua. 

Dende o Goberno Local
agardan a colaboración ve-
ciñal e que con este novo
horario se vexan resoltas as
necesidades solicitadas polos
veciños para este punto lim-
po de Ponte Caldelas. 

Novo horario do punto limpo de Ponte Caldelas 

Pedreira, 7
Baixo
A Lama
986 768 261
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opinión

REDONDELA.

No pleno celebrado no Con-
cello de Redondela, os partidos
políticos da oposición, Bloque
Nacionalista Galego e Partido
Popular, aliáronse para subir o
gasto en asignacións aos grupos
políticos respecto da proposta
de AER que estaba en vigor no
mandato anterior. Isto supón que
as arcas municipais van ter que
destinar 90.000 euros máis no
conxunto do mandato por este
concepto, un 130% de incre-
mento respecto da anterior.

Reparo do Secretario e do
Interventor á proposta do BNG
aprobada.

A proposta do Goberno foi
rexeitada con 11 votos contrarios:
9 votos do PP e os 2 do BNG
(entre ámbolos dous teñen maio-
ría absoluta) fronte a 10 votos
favorables: 7 do PSdG e 3 de

AER. Nese mesmo momento o
BNG presentou a súa proposta
e, tanto o Interventor coma o
Secretario do Concello mani-
festaron que serían necesarios
informes técnicos previos. 

Dende AER non entendemos
que BNG e PP non fagan caso
ás advertencias do Secretario e
do Interventor do Concello e la-
mentamos que, a pesar do reparo
feito no propio pleno polo má-
ximo funcionario do Concello,
a oposición levase adiante e vo-
tase unha proposta sen contar
cos informes técnicos necesarios. 

O PP, o máis beneficiado.

Coa proposta aprobada do
BNG deixan en mans do PP
57.600 euros para o conxunto
do mandato (14.400 euros ao
ano) fronte aos 21.600 euros se
se continuara coa proposta de
AER aprobada no anterior man-
dato. Para o PP supón un au-
mento na súa asignación dun
166%. O BNG practicamente
duplica a súa asignación, de
13.200 a 24.000 euros.

AER, vixiante ao cumpri-
mento do novo regulamento de
asignacións aos grupos.

A Agrupación de Electores
de Redondela sempre puxo moito

empeño en que os cartos públicos
destinados a subvencionar a ac-
tividade política estivesen ab-
solutamente xustificados. Na súa
andadura na vida política, AER
foi quen de devolver cada 4
anos os cartos non gastados na
actividade escrupulosamente xus-
tificada pola actividade dos Gru-
pos Municipais. Froito deste em-
peño, foi aprobado un Regula-
mento para este concepto a ins-
tancia de AER polo cal, en cada
exercicio natural, os Grupos Mu-
nicipais deberán devolver aqueles
cartos que non fosen xustificados.
O que era un exercicio voluntario

de AER, agora é norma que
obriga a todos. AER vai estar
vixiante para que este regula-
mento se cumpra de xeito rigo-
roso.

Asignacións para Grupos
Municipais, non para Partidos.

A proposta aprobada é a que
regula as asignacións que o Con-
cello fai aos Grupos Municipais
con representación política. Estas
achegas teñen que ser xustificadas
cos gastos que cada Grupo teña
no desenvolvemento da súa ac-
tividade dentro do funcionamento
municipal, ben coma grupo de
goberno, ben coma grupo de
oposición. A natureza de gastos
serán os chamados gastos co-
rrentes (impresións, material de
oficina, etc.) do Grupo Municipal,
non sendo xustificables investi-
mentos (compras de ordenadores,
etc.).

BNG e PP alíanse para aprobar asignacións
económicas aos grupos municipais que o
goberno rexeitou 



REDONDELA.

Ante a inminente apertura dun
local de apostas na vila a asemblea
feminista Paxaretas, Arte Lixo e o
Colectivo Republicano de Redondela
xunto coas as AMPAS de todos os
colexios de Redondela e persoas a
nivel particular reuníronse o pasado
mércores para debater sobre desta
problemática e acordar diversas me-
didas para tentar de frear a apertura
desa instalación. 

Dita actividade tratan de poñela
en funcionamento moi preto da zona
escolar e deportiva da marisma sen
ocultar as intencións directas de que
dirixen esta actividade aos nosos
xoves. Na asemblea celebrada o mér-
cores 18 os asistentes consideraron

un grave prexuízo para a sociedade
en xeral i en particular para a moci-
dade a apertura deste tipo de insta-
lacións.

En dita asemblea, acordáronse,
entre outras, as seguintes accións:

Convocar á veciñanza de Redon-
dela o luns 23 as 18,00 a unha con-
centración diante do futuro local
sito na avenida Ernestina Otero para
mostrar o noso desacordo coa aper-
tura desa casa de apostas, así como
implicar aos partidos políticos a po-
sicionarse a través dos medios de
comunicación. 

Unha soa voz clama desta reunión
demostrar que 

AS CASAS DE APOSTAS NON
SON BENVIDAS A REDONDELA
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REDONDELA.

A inminente apertura dunha Casa
de Apostas en Redondela, dende a or-
ganización nacionalista amosan a súa
preocupación e rexeitamento polas con-
secuencias que entre a mocidade pode
acarrear este tipo de actividade. "Pola
información que manexamos esta acti-
vidade vaise poñer en marcha moi perto
da zona escolar da Marisma, na rúa Er-
nestina Otero", afirman. Consideran
que malia que poidan obter todo tipo
de permisos, rexeitamos a apertura do
mesmo. A presión veciñal vai ser moi
importante. Con tal fin convocamos
aos colectivos e asociacións a unha
xuntanza o martes 17 ás 20h. no local
do que dispón o BNG na Praza da
Constitución en Redondela.

o BNG redondelán
preocupado pola
apertura dunha casa
de apostas

redondela apela ao espirito de loita
de regojo para paralizar a apertura
dunha casa de apostas
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Celso Emilio Ferreiro Míguez naceu
en Celanova un 6 de xaneiro 1912

e finou en Vigo o 30 de agosto de 1979
aos 67 anos.

Pertencía a unha familia acomodada
campesiña e galeguista. Aos 20 anos,
en 1932, organizou con Xosé Velo Mos-
quera, entre outros, as Mocidades Ga-
leguistas de Celanova e participou na
constitución da Federación de Mocidades
Galeguistas en 1934. En 1935 publicou

con Xosé Velo, “Cartafol de poesía”,
un conxunto de poemas que os autores
remitían desde Celanova as persoas in-
teresadas neste proxecto. No 1936 foi
designado polo gobernador civil, re-
presentante das Mocidades Galeguistas
na corporación da Fronte Popular en
Celanova, pero Celso Emilio renunciou
á acta de concelleiro. Ao estalar a Guerra
Civil chamárono a filas cos mozos da
súa quinta, tivo que combater no bando
franquista e foi destinado á fronte de
Asturias. En setembro, tamén en Asturias,
coñece á que sería a súa futura muller,
María Luisa Moraima Loredo. En 1937,
durante un permiso, detivérono por
facer un comentario político en público
publicado en Guieiro, revista que el
mesmo dirixía, e foi encarcerado nunha
cela de pedra do convento de Celanova.
No ano 1939 xa rematada a guerra, re-
torna a Celanova onde obtén o título de
Bacharel, alí exerceu con Xosé Velo a

O pasado 30 de agosto
cumpríronse corenta anos da
morte dunha das figuras máis
representativas da poesía galega
e considerado como un dos
maiores poetas de século XX. A
súa obra caracterizouse sempre
polo seu compromiso coa cultura
e a política na súa amada Galiza.
40 anos sen un gran escritor,
poeta, político, periodista,
profesor, avogado e sobre todo,
boa persoa cun amor infinito cara
a súa muller “moraima”.

40 ANOS SEN CELSO EMILIO

Peixes e mariscos 
da Ría de Vigo
Menú do día

R/ Isidoro Queimaliños, 41
Redondela - 986 401 194

CELSO EMILIO E MORAIMA NA RÚA DO PRÍN-
CIPE EN 1951, CANDO SE INSTALAN A VIVIR EN

VIGO (FOTO COMPANY, VIGO)
FONTE FOTO: FUNDACIÓN CELSO EMILIO FE-

RREIRO



docencia na súa vila e iniciou por libre
estudos de Dereito e Maxisterio. No
1940 opositou e gañou o posto de secre-
tario e despois de xefe de Xustiza na
Fiscalía de Taxas de Pontevedra, onde
traballou ata 1950.

En 1943 casou coa súa amada Mo-
raima o día 15 de xullo e estivo con ela
o resto da súa vida. Desde este mesmo
ano ata 1946 foi redactor xefe na revista
“Finisterre”, dirixida por Emilio Canda
e desde 1944 ata 1952 colaborou en So-
nata Galega, revista na que coordinaba
a sección de “Seleccións literarias”.

Entre 1948 e 1949 participou nas
emisións radiofónicas do Galician Pro-
gramme da BBC de Londres, que coor-
dinaba Francisco Fernández del Riego.

No ano 1949, xunto con Sabino
Torres Ferrer, Emilio Álvarez Negreira
e Manuel Cuña Novás leva adiante a
colección Benito Soto de poesía, primeira
empresa editorial que daría a coñecer
poemarios en galego na posguerra.

En outubro de 1949 obtén o título
de Procurador dos Tribunais e en se-
tembro de 1950 vaise para Vigo a
exercer como tal.

En xullo de 1964 cofunda a Unión
do Pobo Galego e no ano 1966, o 15
de maio celebrouse unha homenaxe
de despedida a Celso Emilio antes da
súa partida a Caracas, alí viviu no
exilio e traballou no gabinete do presi-
dente Rafael Caldera. Instalado xa en
Caracas ocupouse da dirección, redac-
ción e confección do xornal quincenal
Irmandade, da dirección e orientación
do Cinema Club da sociedade, da di-
rección e redacción da emisión radio-
fónica Sempre en Galicia e da dirección
e orientación da Escola Castelao, par-
ticipou tamén na fundación do Padroado
dá Cultura Galega na Irmandade Galega
venezolana.

No 1967 funda e preside a Agrupación
Nós e en xullo do ano 1968 recibe co-
municación oficial da Irmandade da súa
expulsión nunha carta cofirmada polo
presidente e o secretario xeral. Este ano

publicou tamén “Viaxe ao país dos ana-
nos” e “Cantigas de escarnio” e maldicir,
asinada polo seu heterónimo satírico
Arístides Silveira.

En 1970 edita os “13 poemas ira-
cundos e unha canción inesperada”, se-
parata da revista caraqueña Expediente,
como adianto editorial da súa obra An-
tipoemas. Deste enviou a tradución ao
castelán ao “IV Premio Internacional de
Poesía Álamo de Salamanca” e resultou
gañador. No momento de ser impresa a
esta obra premiada, o no ano 1972, os
editores censuraron sen permiso de Celso
dez poemas. Como resposta, Ferreiro
publicou en Venezuela unha separata co
título “Poemas prohibidos”. 

A comezos do ano 1973 retornou de
Venezuela con destino a Madrid onde
traballou desde 1974 no Ateneo Científico,
Literario e Artístico de Madrid, no que
desempeñou o cargo de Director da aula
de Cultura na sección de Literatura
Galega desde o primeiro de xullo.

No ano 1976 é premiado de novo,
“Premio da Crítica de Poesía Galega”
pola obra “Onde o mundo se chama Ce-
lanova”.

En 1977 concorre como candidato
da fronte multipartidista Candidatura
Democrática Galega ao Senado polo
Partido Socialista Galego, aquí gañou
un escano de senador pola provincia de
Ourense nas primeiras Eleccións Xerais
de 1977.

A súa obra, traducida ao castelán,
tivo unha gran repercusión nacional e
foi mesmo cantada en multitude de oca-
sións, sendo neste momento o poeta ga-
lego ao que máis se lle puxo música,
con máis de 100 versións musicais. 

Entre as súas obras máis salientables
destacan " Cartafol de poesía" (1935),
obra representativa dos seus primeiros
anos; "O soño sulagado" (1954); "Longa
noite de pedra" (1962), durante a guerra
escribiu moitos dos poemas que logo
configurarían este libro, que se esgotaría
en poucos meses e que se reproducía en
multicopista, chegando a ser un referente

constante para o movemento social,
"Viaxe ao país dos ananos”� (1968) e
�”Terra de ningures”� (1969), ambas
influídas pola experiencia do exilio; �
“Cimiterio privado”� (1973) e � “Onde
o mundo se chama Celanova”� (1975),
o último volume de poemas publicado
en vida de Ferreiro, no que plasma a
visión melancólica do paso do tempo. E
aquí onde publica o belísimo poema de
amor escrito á súa muller “Moraima”,
este é considerado uns dos poemas de
amor mais relevantes da poesía europea.
Despois de 33 anos casado coa súa
muller, que Celso Emilio puidera seguir
vivindo o amor con tanta intensidade e
lealdade a súa esposa, e dunha maneira
tan fervente e emotiva, coido que podería
dicir que é o mellor poema de amor
escrito no mundo. 

Ferreiro tamén publicou obras en
castelán, como � “Antipoemas”� (1972)
e a biografía de “Curros Enríquez”
(1954); así como en prosa, xénero no
que destacan �”A fronteira infinida”�
(1972) e �”A taberna do galo”� (1978). 

O 30 de agosto de 1979 faleceu na
súa casa de Vigo e o 1 de setembro é en-
terrado na súa vila natal Celanova. Pos-
tumamente apareceu “O libro dos ho-
menaxes”, do que entregara o seu orixinal
ao seu amigo Xesús Alonso Montero
oito días antes de falecer. Esta máxima
figura da poesía social galega ben mereceu
que se lle dedicase o día “Día das Letras
Galegas en 1989”, des anos despois da
súa do seu falecemento. 

Pra Moraima, sempre.
MORAIMA: 
DIARIO DE A BORDO.

Xaneiro 1972, II
“Cando quero vivir
digo Moraima.
Digo Moraima
cando semento a espranza.
Digo Moraima
e ponse azul a alba.
Cando quero soñar
digo Moraima.
Digo Moraima
cando a noite é pechada.
Digo Moraima
e ponse a luz en marcha.
Cando quero chorar
digo Moraima.
Digo Moraima
cando a anguria me abafa.
Digo Moraima
e ponse a mar en calma.
Cando quero surrir
digo Moraima.
Digo Moraima
cando a mañá é crara.
Digo Moraima
e ponse a tarde mansa.
Cando quero morrer
non digo nada.
E mátame o silencio
de non decir Moraima.”

Onde o mundo se chama Celanova
(1975).
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O ASOCIACIONISMO E A EMPANADA DE NOIAANDRÉS 
COUÑAGO LAXE

Oasociacionismo e a empanada de Noia
foron as dúas actividades que me ocu-

paron o pasado domingo día 01-09-2019.
Pola mañá asistín a unha asemblea veciñal
na que por enésima vez se puxo de mani-
festo a descomposición deste movemento
de carácter social que ten como principal
tarefa tratar asuntos de interese comuni-
tario. Non digo o nome da entidade con-
vocante (hai 45 anos que foi fundada) por
unha certa vergonza e pola parte de res-
ponsabilidade que tamén me correspon-
dería, aínda que xa fun directivo dela du-
rante 25 anos.

Tratábase de dar contas despois de
dous anos como xunta xestora, aínda que
cando asumiron a responsabilidade a in-
tención era por un período breve de tempo
para logo convocar nova asemblea e no-
mear xunta directiva. Nunca o propuxeron
nin creo que ninguén o reclamase.

A orde do día para dar conta do feito
non tivo relevancia ningunha. Os proxectos:
autorizar o señor que xestiona a cantina
do local para colocar un toldo na fronte
do edificio social, podar unha árbore ca-
melia “para evitar molestias na terraza”
(a outra que estaba na mesma zona xa a

cortaron), facer un cortello no mesmo
espazo para despexo de mercancías do
cantineiro (máis de 400 m2 de utilidade
ten o edificio), convocar nova asemblea
para finais de setembro e xestionar o
arranxo do montacargas, unha inutilidade
que tivo e ten como función afear e esca-
rallar a estética dun edificio histórico,
unha vella sociedade agraria. Para esta
viaxe non facían falta alforxas, di o refra-
neiro; e abofé que neste caso o di moi
ben.

Non, queridos, así non. Así non imos
a ningures. Así seguiranse dando de baixa
o resto dos socios; temos un 50% menos
nos últimos cinco anos. Daquela, é nece-
saria unha reflexión ao respecto, e o pri-
meiro que temos-tedes que tratar de saber
é que estamos falando dun centro cultural
que ten unha cantina e non ao revés. Di-
rixides unha entidade Cultural que ten 45
anos de historia, que contamos cun edificio
que as súas paredes interiores e exteriores
esta cargadas de referencias culturais: a
Blanco Amor, a Basilio Álvarez… Como se
pode colocar un letreiro para anunciar a
cantina do centro co nome deturpado da
entidade fronte a escultura deseñada por

Castelao que preside a fachada da Socie-
dade? É todo un síntoma.

Se queredes presentarvos á elección,
vós ou calquera outro grupo, deberíase
facer un programa cultural, cando menos
de intencións ; referencias dabondo hai
nos arquivos para poder copiar e mellorar.
Quen pode defender e divulgar mellor que
a Sociedade Cultural o patrimonio etno-
gráfico, artístico, arquitectónico, toponí-
mico e paisaxístico da parroquia? E as
festas cíclicas do ano: Maios, Entroido,
Letras Galegas…e a biblioteca, as confe-
rencias, a presentación de libros, exposi-
cións…?

Témolo sabido dabondo que o aso-
ciacionismo é progreso e avance para as
sociedades, xa que con el promóvese a
participación cidadá na procura do be-
nestar común e o ben público; mesmo
sabemos que para establecer o nivel e
calidade de vida dunha poboación, entre
outros medidores para determinalo, é
utilizado o número e o grao de implica-
ción asociativa da cidadanía desa co-
munidade.

No dicir do cura redondelán don Car-
los Álvarez, un cura como Deus manda,

a parroquia é a que está do portal do
eido para fóra, o territorio público e os
bens que nel se atopan, son os que temos
a obriga de coidar e compartir.

E ata aquí chegaron as ocupacións e
reflexións da mañá do domingo. A tarde
paseina moito mellor, compartina co li-
briño “Unha viaxe á procura do solpor,
do Tambre á fin da terra”, de Francisco
X. Fernández Naval. Nas páxinas que lle
adica á fermosa vila de Noia “un ro-
mántico e encantador lugar, onde flo-
recen as camelias, dan froito os limoeiros
e repousan as garzas”, tamén descu-
brimos o rica que é a Vila en locais para
comer, destacando o tratamento que lle
dan ao peixe e ao marisco e sobre todo
ás empanadas variadas de pan de millo.
Un dos segredos da empanada de Noia é
que é a única á que se lle dá volta no
forno.

Na humilde opinión de quen ten a ex-
periencia de 45 anos de participación e
activismo asociativo de todo tipo, podiamos
concluír dicindo que o mundo asociativo
de Redondela e seguro que o do resto do
país necesita que se lle dea a volta como á
empanada de Noia

opinión / redondela
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Criterios dispares nas pun-
tuacións, prazos de presenta-
ción moi axustados, procesos
complexos, introdución de cri-
terios que condicionan aos co-
lectivos, son algúns dos ele-
mentos que consideran “de-
berían correxirse”.

A recente convocatoria de
subvencións das concellarías de
Participación Cidadá, Ensino e
Cultura, foron estudadas dende
o grupo municipal do Bloque
Nacionalista Galego. “Deman-
damos que en vindeiras convo-
catorias se teña en conta a co-
leitivos implicados e aportacións
de grupos políticos. Trátase de
subvencións a entidades e par-
ticulares, que teñen un enorme
impacto en grande parte da ve-
ciñanza”, sinala a concelleira
do BNG Jessica García.

Na área de Participación Ci-
dadá, refírese a que a liña de
actividades subvencionables en
ocasións, pretenden substituír a
da administración pública. Pón
como exemplo, cargar sobre as
asociacións veciñais organización
de cursos de formación laboral
ou búsqueda de emprego. Incide

en que as axudas en gasto co-
rrente, non teñen en conta os
gastos de xestións que teñen
que realizar moitas das directivas,
que de xeito voluntario están a
prestar un enorme servizo á ve-
ciñanza.

Na área de Ensino, nas axu-
das individuais para comedores
escolares, despois de revisar as
bases, “consideramos que se
trata de complexos procesos que
cómpre simplificar, para que as
familias accedan a apoio eco-
nómico dende o concello”, apun-
ta. Onde maiores eivas se atopou
a concelleira nacionalista reside
na área de Cultura, ámbitos nos
que debe recuperar espazos,
como nas festas parroquiais,
afirma. “Agardabamos que nas
bases se recollera a preseza da
música en galego nas subven-
cións ás festas parroquiais, am-
bito no que se atopa moi marxi-
nada”, considera. Tampouco nas
bases de festivais non profesinais,
se potencia o galego. “Só se
pode acadar un máximo de quin-
ce puntos sobre cen, tendo menos
valor que a difusión en medios
de comunicación, que pode che-
gar a vinte”

Nesta mesma área, para o
Bloque Nacionalista Galego, re-
collése na convocatoria de sub-
vencións a entidades culturais,
un aspecto que mesmo consi-
deran como “chantaxa”, do equi-
po de goberno. Introducen pro-
postas ao Persoeir@ do Ano,
coa mesma puntuación que cinco
anos de actividades da asocia-
ción. “Un paso máis do merca-
deo no que PP, PSOE, e AER
converteron esta eleición. Des-
pois de distorsionar o proceso,
agora condicionan ás entidades
culturais para forzar a súa im-
plicación”. Ademáis, sinala Jes-
sica García, se non se acada un
mínimo de puntuación non se
recibirán axudas económicas,
ademáis de exixir na maoría de-
las como requisito indispensábel
a tramitación telemática para
seren condideradas

Finalmente a concelleira na-
cionalista, considera que os pra-
zos que se están a dar non son
os máis xustos, posto que a me-
diados de setembro, moitas aso-
ciacións, non teñen aínda pla-
nificado o curso, polo que pe-
dimos que se prorroguen os pra-
zos.

o BNG considera “manifestamente
mellorábeis” as subvencións do Concello

tachan de “neglixente” a
xestión do PP, nos terreos
ocupados polo AVe
REDONDELA.

“Renunciaron a converter o
Val do Maceiras nun referente
de recuperación medioambiental
e de producción de mazá”. “Al-
gúns veciñ@s de Quintela, non
recibiron íntegramente as súas
parcelas”, afirman.

O voceiro do BNG, Xoán
Carlos González sae ao paso
das declaracións verquidas polo
Partido Popular, en canto á xes-
tión de diversos Proxectos algún
deles nos terreos afectados pola
liña do Eixo Atlántico de Alta
Velocidade. “Enmarcamos estas
declaracións no revanchismo
político ao que xa nos tén acos-
tumados o PP. Os e a súa res-
ponsábeis políticos non están á
altura do que lle exisen os e as
súas votantes”, afirma o edil
nacionalista.

Recorda Xoán Carlos Gon-
zález, como o goberno de Javier
Bas, evitou negociar con Fo-
mento, “como compensación ás
afeccións nos terreos do Val do
Maceiras, convertendo este es-
pazo singular, en referente de
recuperación medioambiental”.

Refírese ao anteproxecto, que
no seu día se elaborou co fin de
poñer en valor hectáreas ocu-
padas para a construcción do
túnel que chega a Estación de
Urzáiz. Na proposta, recollíase
unha Senda Verde que enlazaba
o Val co casco urbán de Redon-
dela recuperando flora e fauna
autóctona, ademáis de fomentar
a produción de mazá na zoa de
Negros.

Segundo o edil do BNG,
“foi a neglixente xestión dos
gobernos do PP, o que frustrou
a posibilidade de converter o
Val do Maceiras nun símbolo
de recuperación medioambiental,
referente para toda a nosa bis-
barra. Pola contra, numerosas
propiedades quedaron case im-
productivas, e a construción de
parte da Senda Verde, finan-
ciouse con fondos outras admi-
nistracións, cando debería ser
Fomento e ADIF, quen com-
pensaran a Redondela”. 

En canto ás reclamacións na
parroquia de Quintela, segundo
o edil nacionalista “existen re-
clamacións pendentes dende o
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A Asociación de Desenvolvemento
Galicia Suroeste Eurural porá en marcha
o vindeiro mes de outubro o proxecto
‘Música e Viño no Teu Camiño’, unha
iniciativa que forma parte do programa
O teu Xacobeo, impulsado pola Xunta
de Galicia, e que busca crear puntos de
encontro entre as persoas que peregrinan
polo Camiño de Santiago e a poboación
local dun xeito diferente e orixinal: a
través de tres eventos musicais que se
desenvolverán nos concellos de A Guarda,
Redondela e Tui. 

“Trátase de dinamizar e ofrecer a
poboación e peregrinos experiencias po-
sitivas e desestacionalizadas naqueles
concellos do noso territorio polos que
pasa o Camiño de Santiago: A Guarda
como inicio do Camiño da Costa, Tui
como inicio do Camiño Portugués xa
en Galicia e Redondela, onde conflúen
os dous”, explicou Sandra González,
presidenta de Eurural e alcaldesa de To-
miño, durante a presentación do proxecto.
“Agardamos que sexa un primeiro paso
para poñer en marcha novos proxectos
co Camiño de Santiago de protagonista
de cara ao ano Xacobeo 2021, dinami-
zando os nosos produtos, as nosas em-
presas e os nosos concellos”, salientou.

A directora de Promoción de Turismo
de Galicia, Carmen Pita, quixo agradecer

a iniciativa proposta por Eurural, porque
“o Camiño de Santiago é unha historia
coral escrita coa suma de vontades e de
esforzos e temos que dar os parabéns a
unha proposta como esta, que mestura
algún dos elementos que máis turistas
atraen a Galicia”. “Galicia é un destino
cada día mellor porque está apoiado na
nosa realidade turística e pon en valor
os nosos recursos”, como demostran as
máis de 350 iniciativas en todos os con-
cellos de Galicia presentadas ao programa
O teu Xacobeo.

O acto de presentación tamén contou
coa presenza do alcalde de A Guarda,
Antonio Lomba; do primeiro tenente de
alcalde de Tui, Rafael Estévez; da con-
celleira de Cultura de Tui, Sonsoles Vi-
cente; e do concelleiro de Cultura e Tu-
rismo de Redondela, Daniel Boullosa.

TRES EVENTOS
Ao abeiro do programa ‘Música e

Viño no Teu Camiño’, o vindeiro mes
de outubro A Guarda, Redondela e Tui
acollerán un concerto musical ao aire
libre e totalmente gratuíto que será o
eixo central dun espazo creado para fo-
mentar as experiencias positivas arredor
dos produtos do territorio, poñéndoos
en valor e promocionándoos. Así, o pú-
blico asistente poderá degustar viños
con D.O. Rías Baixas subárea do Rosal

e desfrutar da gastronomía local a prezos
populares. Os eventos celebraranse nas
seguintes datas:

4 de outubro de 2019. Concerto de
The Soul Jacket na Praza da Torre de
Redondela.

12 de outubro de 2019. Concerto de
The Pretty Shirts Rock&Roll Band na
Praza do Reló de A Guarda.

19 de outubro de 2019. Concerto de
Best Boy na Praza de San Fernando de
Tui. Todos os eventos comezarán a partir
das 20.30 horas e contarán coa presencia
e participación confirmada das adegas
Quinta de Couselo e Terras Gauda. 

PARTICIPACIóN CIDADÁ
O proxecto busca tamén a implicación

da cidadanía en todo a iniciativa. Por
este motivo, abriuse unha fase de votación
popular na que serán as persoas do terri-
torio as encargadas de escoller o logo
distintivo do proxecto. Será a través

dunha páxina habilitada na web de
Eurural (https://eurural.org/o-teu-xaco-
beo-musica-e-vino-no-teu-camino/)"
https://eurural.org/o-teu-xacobeo-musi-
ca-e-vino-no-teu-camino/), na que as
persoas interesadas poderán votar un
dos cinco logos propostos para empregar
como imaxe de ‘Música e Viño no Teu
Camiño’.O proceso de votación popular
estará aberto ata o 15 de setembro.

A Asociación de Desenvolvemento
Galicia Suroeste Eurural é a entidade
sen ánimo de lucro responsable da exe-
cución da Medida Leader 2014-2020
no territorio recoñecido pola Consellería
de Medio Rural da Xunta de Galicia
como Grupo de Desenvolvemento Rural
14 (GDR14), que abarca 13 concellos
do sur da provincia de Pontevedra: Baio-
na, Fornelos de Montes, Gondomar, A
Guarda, Mos, Nigrán, Oia, Pazos de
Borbén, O Porriño, Redondela, O Rosal,
Tomiño e Tui.

Música, viño e gastronomía unirán a peregrinos e
poboación local en Redondela, A Guarda e Tui

O programa ‘Música e Viño no Teu Camiño’, posto en marcha pola Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste
Eurural, organizará tres eventos musicais no que tamén se porán en valor os viños de DO Rías Baixas e a gastronomía local
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Samoa é un estado insular no Pa-
cífico Sur, que ocupa a parte

occidental do arquipélago do mesmo
nome. O estado foi admitido nas
Nacións Unidas o 15 de decembro
de 1976, e desde 1970, é membro
da Comunidade de Nacións.

A capital do país, a cidade de
Apia, atópase na illa de Upolu, unha
das dúas illas máis grandes do estado
de Samoa. A cidade ten a forma
dunha ferradura ininterrompida na
beira da baía, separada do mar aberto
por unha crista de arrecifes de coral.
A través da pasaxe nesta crista, os
buques oceánicos entran na baía. A
cidade atópase a unha distancia de
4.500 km ao nordés de Canberra (
Australia ), 4.235 km ao suroeste
de Hawai e 2.500 km ao nordés de
Auckland ( Nova Zelandia ).

Nesta fermosa illa, Upolu, hai
un pequeno pobo costeiro chamado
Lotofaga. Aquí durante o ano 1960,
os arqueólogos investigaron a solu-
ción das Illas do Pacífico e descu-
briuse un asentamento prehistórico
terra dentro desde Lotofaga nunha
área marcada Tafagamanu Sand. A
data obtida do depósito cultural foi
735 ± 85 anos BP. Tafagamanu Sand
é un nome xeolóxico dado á praia e
conta con depósitos de area de car-
bonato de ata os 2 metros por encima
do nivel do mar.

Pero Lotofaga non só é coñecida
por estes xacementos arqueolóxicos,
senón porque alberga no seu interior
unha impresionante marabilla da
Terra.

Ao longo de milenios, a erosión
dos campos de lava ao redor de Lo-
tofaga deixou unha área chea de
pozas de marea e unha serie de es-

piráculos, o máis grande dos cales
é ToSua cuxo nomee tradúcese como
"gran buraco”. Unha trincheira oceá-
nica, un dos dous grandes buracos
no solo xunto á costa. A auga flúe
cara ao buraco profundo a través
dun túnel de tubo de lava. Os dous
Sua están situados nun fermoso par-
que axardinado con vistas á costa
sueste da illa no bordo dun paraíso
tropical co Pacífico Sur lambendo
as súas custas.

Os visitantes teñen que percorrer
os carreiros dos cantís ata a piscina
natural de auga salgada afundida
na terra. O lado occidental da trin-
cheira do océano ábrese a unha pe-
quena praia de area á que só se
pode acceder a través dun recuncho
en forma de cova. As paredes de
roca volcánica de basalto volcánico
desaparecen baixo os pés, deixando
unha escaleira como proba para os
máis vertixinosos como único punto
de acceso para mergullarse na auga.

Aínda que, para os máis valentes,
poden mergullarse na auga dando
un salto de case 30 metros de altura,
merecerá a pena o salto para poder
afundirse na auga salgada dunhas
piscinas naturais, incribles e fermo-
sas do noso planeta?

“TOSUA OCEANS
TRENCH EN SAMOA”
HOXe ImOs COÑeCeR A UNHA IdÍLITA TRINCHeIRA OCeáNICA CHAmAdA
TOsUA NA ILLA de sAmOA. UN LUGAR PARAdIsIACO ONde POdeR
meRGULLARse NUNHAs AUGAs CRIsTALINAs CUNHA CONTORNA NATURAL
ImPResIONANTe.

os sitios Máis CUriosos do MUNdo (XXi) Por G. FiGUeiredo

redondela pon en marcha a entrega de
composteiros individuais (CoiN) do
Plan revitaliza
REDONDELA.

A Concellería de Medio Ambiente
comeza esta semana coa inscrición previa
para unhas charlas de compostaxe do-
méstica onde os participantes recibiran
un composteiro individual e un manual.
O concello de Redondela recibiu cerca
de 160 unidades de composteiros do
plan Revitaliza onde se comprometeu a
facerse cargo da recollida, transporte,
reparto e proporcionar a formación ne-
cesaria para que a veciñanza reciba os
mesmos. A realizar o seguimento dos
composteiros repartidos, con visitas aos
domicilios que dispoñan destas unidades,
durante o ano posterior a sua entrega.
Está previsto comezar coas charlas e
entrega das unidades de compostaxe o
luns 30 de setembro ás 20:00 horas e
continuarán ao longo do mes de outubro
en horarios de maña e tarde para facilitar
a asistencia da veciñanza.

O requisitos para participar son :
-Inscrición previa:
FORMULARIO DE INSCRICIÓN

- Estar empadroada ou empadroado
no Concello de Redondela

- Achega da referencia catastral onde
van a colocarse os composteiros

- Declaración responsable sobre o
uso dos composteirosano 2015, de "mail-
to:afectad@s"afectad@s, aos que non
se lles devolveu íntegramente as fincas
ocupadas. Segundo relatan, deixaron de
tramitar as denuncias a traverso do xul-
gado porque se fiaron da palabra do an-
terior alcalde de Redondela de que iban
a ser compensados, cuestión que non
sucedeu ata o de agora”.

obras no Pavillón Municipal “A
Montesiña” en soutomaior
SOUTOMAIOR

Dentro do proxecto de melloras nas
instalacións da área deportiva da Mon-
tesiña, continúan a bo ritmo as obras
dentro do pavillón Municipal onde se
está procedendo á substitución do pavi-
mento deportivo tipo areaelastico con
acabado de haxa sobre soportes elásticos
de caucho.

Realízase o desmonte e retirada da
instalación de fontanería actual en ferro
galvanizado, elementos de conexión,
chaves de paso, válvulas mesturadoras,
fluxores, billas e rociadores e substitúense
por novas unidades temporizadas. En

canto á iluminación interior do pavillón
procédese á substitución de 18 unidades
de proxectores colocados na estrutura
da cuberta, actualmente de halogenuro
de 400 W, por novas unidades de campá
con fonte de luz Módulo LED de 165 W
cun fluxo luminoso de 20500 lm.

Tamén na zona exterior procederá á
substitución de 8 unidades na pista de
tenis e á substitución de 4 unidades na
pista de pádel. Substituiranse os taboleiros
de baloncesto por uns de metacrilato de
resistencia a impactos elevada e con
aros de canastra basculantes conforme
ás esixencias da normativa FIBA

inauguración da exposición: "rompe.
Xoga en igualdade"
REDONDELA

As famosas bonecas como arquetipo
da "muller obxecto" que amosan situa-
cións de desigualdade, violencia e dis-
criminación estarán ata o 3 de novembro
no Auditorio do Multiusos da Xunqueira.
Esta mostra, que ten por obxectivo de-
nunciar a discriminación e a desigualdade
que sofren as mulleres a través dunha

serie de escenas representadas por bonecas
Barbie intervidas, estará aberta ao público
ata o 3 de novembro.h. "Rompe. Xoga
en Igualdade" é unha exposición itinerante
creada por Isabel Blanco e Irene Silva e
con fotografías de Noemí Chantada. Pro-
tagonizada polas famosas bonecas "Bar-
bie", que foron intervidas para denunciar
a desigualdade entre homes e mulleres.
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A X edicioń da Feira anual
de Oportunidades apostará pola
peonalizacioń dás ruás do nućleo
urbano, as ruás do centro urbano
estarán cortadas ao tráfico no
horario da feira establecéndose
accesos alternativos e ampliando
as prazas de estacionamento nas
entradas á Vila. Comercios de
Redondela e Chapela daranse
cita nesta feira que, na suá décima
edicioń, segue a amosar a plena
vixencia de este formato de pro-
mocioń dos pequenos negocios
locais. Medio centenar de esta-
blecementos participarán nesta
edicioń na feira.

O carácter anual da feira fará
confluír excedentes de merca-
doría de todas as temporadas,
ás uĺtimas oportunidades do
verán o os remanentes da tempa
de inverno conforman a ZONA
OUTLET da feira. Como novi-

dade a seccioń infantil da feira
darase cita na Praza do Concello
onde poderemos atopar a maior
parte da oferta de roupa, acce-
sorios, complementos e xoguetes
infantís.

A zona gastronoḿica tamén
terá un protagonismo destacado
nesta feira. O emprazamento
será a Praza da Constitucioń, e
contará con actuaciońs musicais
en vivo e obradoiros de cocinã
para o pub́lico infantil, xogos e
unha actuacioń especial SESIOŃ
VERMU ́a cargo do grupo LA
CHATA SOUL o sábado 28 ás
13:30h.

O domingo tamén poderemos

gozar das interpretaciońs musi-
cais da Banda Municipal de
Muśica en SESIOŃ DE TAR-
DE.

A feira celebrarase o sábado
28 de 10:00 a 22:00h e o do-
mingo de 11:00 a 21:00h.

As zonas de xogos infantís
presente ao longo de todo o per-

corrido da feira serán gratuítas
e haberá distintos obradoiros
como o de bolsas dirixidas aos
nenos e nenas no que poderán
personalizar as suás bolsas para
ir de compras pola Feira. A zona
gastronoḿica contará tamén con
un taller de cocinã.

Asociacioń de Empresarios

e Concello de Redondela suman
forzas na posta en marcha da
décima edicioń da Feira anual
de Oportunidades.

Atendendo as demandas dos
comerciantes o Concello de Re-
dondela reforzará á iluminacioń
nos postos e en toda área da
feira. ..

A Feira Anual de oportunidades do comercio local
peatonalizaLrá as rúas de redondela durante a súa celebración



Josiño é un regueifeiro da Teixeira,
alá fun con el de lideira
a coñecermos esta arte,
E malia que poida parecer xuíz e parte
confeso con alegría 
que o rapaz é pura poesía

Ti es músico, reguifeiro e carteiro?
Regueifemos un pouco, case me da un ataque de

salouco, equivócaste co de carteiro, en realidade son
carpinteiro.

Que é iso da regueifa?
A palabra ten unha orixe árabe, significa molete de
pan. O seu cerne dáse na comarca de Bergantiños, e
que facían nas vodas é contratar un improvisador por
parte da noiva e outro pola parte do noivo. Após o
baile comezaba a controversia en forma de verso
entra os contendentes o que tivera a honra de gañar,

era o que cortaba a regueifa( a bola de pan) e repartíaa
entre os convidados.

E como se determinaba o gañador da regueifa?
Polo número de aplausos.

En Galicia hai moita máis improvisación verda-
de?

Siii, o brindo do Courel, os atranques do Ulla no
Entroido as bombas de Ourense. Agora non, pero
aquí en Redondela nos maios facíanse coplas impro-
visadas.

A regueifa ten unha orixe feminina, non?
Si, pero neste mundo machista no que vivimos este é
un campo no que tamén as mulleres sufriron discrimi-
nación e de feito prohibíuselles practicala. A muller
leva moi pouco tempo regueifando en público.

Ti como comezaches na Regueifa?
Con coplas tradicionais en festas e aniversarios, sen
saber o que era a Regueifa, e despois de ter contactado
coa asociación ORAL de Galicia, que considero que
son os que salvaron a Regueifa.

O talento para a Regueifa é innato ou aprénde-
se?

Un pouco de todo penso eu.
Ti tamén dás clases de Regueifa, non?

Si, comezas con xogos de rimas e logo ven a parte
musical, e logo desenvolvo a metodoloxía da asociación
ORAL de Galicia.

E se algún lector ou lectora quere aprender?
Pois que vaia á páxina do concello de Vigo e que se
apunte á escola, a inscrición é gratuíta, e as clases son
todos os mércores de 6 a 7,30.

Onde soes regueifar?
En festas populares e eventos varios, en concertos...É
unha arte que ofrece posibilidades moi versátiles.

E nas vodas?
Pois agora, nas vodas están tendo un certo reponte.
Un tanto diferentes ás de antes que eran máis “mali-
ciosas”, xa que agora enfócanse polos camiños da
simpatía..

Algunha especialmente simpática?
Si, lembro unha en Boimorto no que o pai de moza
era alcalde do PP, e o pai do mozo era alcalde do
BNG.

Ti que practicas a cultura popular polas vilas e
aldeas do noso país, que nos podes dicir da si-
tuación do idioma?

O idioma galego está maltratado e vive nunha situación
moi perigosa.

Alén da regueifa practicas a percusión nun
grupo que se chama “ tanto nos ten”?

Efectivamente e xa levamos tres discos, facemos
música tradicional que nós chamamos “furtiva” porque
ten un importante compoñente de actualidade cunha
intención reivindicativa e social.

[X] Setembro 2019

entrevista de Marcos Santos

JOSE MANUEL DURÁN COUÑAGO. “ JOSIÑO DA TEIXEIRA”

PRIMEIRA CONSULTA E LIMPEZA GRATUITA
(BAIXO PRESCRIPCIÓN MÉDICA)

clinica@novaodontointegral.com

A REGUEIFA NO VISO DE
REDONDELA
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Agora seica sodes “amiguiños” do
PP e votades con eles para cobrar
máis pasta?

Esta proposta para aumentar as
asignacións aos grupos políticos é
nosa, e recibe o voto favorable do
PP. Nós intentamos negociar cos
grupos de goberno pero AER pe-

chouse en banda. O BNG sempre
defendeu a necesidade de asigna-
cións dignas para os grupos políti-
cos, as mesmas que había ata no
2015 que foron cambiadas polo
voto do PP e AER.

Se a proposta no canto de ser vosa
fose do PP recibiría o voso voto
favorable?

Nós non temos ningún complexo
en apoiar a proposta de ninguén se
a consideramos xusta, e esa é a
proposta que nós sempre defende-
mos. Nós defendemos que os grupos
políticos teñen que ter recursos su-
ficientes para desenvolver a súa
actividade política. É máis cues-
tionable a asignación aos conce-

lleiros e concelleiras. Nós, como
sabes, temos un elevadísimo nivel
de transparencia e daremos contas,
como sempre fixemos, do uso que
lle deamos á nosa asignación de
maneira escrupulosa.

E xa para rematarmos esta mini
conversa, que nos podes dicir dos
primeiros meses de goberno?

Nós démoslle o noso apoio a este
goberno e polo de agora somos
moderadamente optimistas, e hai
cousas que para analizalas requiren
o seu tempo, pero xa podemos dicir
que algunha circunstancia non nos
gusta como por exemplo as bases
de subvencións aos distintos co-
lectivos.

POSICIÓN DO BNG DE REDONDELA SOBRE AS
ASIGNACIÓNS ECONÓMICAS AOS GRUPOS
POLÍTICOS DA CORPORACIÓN
Ante a polémica desatada pola
suposta “alianza” entre o PP e o BNG
en relación ás asignacións
económicas aos grupos municipais,
falamos co voceiro do BNG, Xoan
Carlos González, para coñecer a súa
posición.

GASTRO PUB

TRISQUEL
RÚA DA PRATA, 8

REDONDELA

La
lujosa

RÚA
MEIXÓN
FRÍO, 22

REDONDELA682 152 025 - 886 310 577
Na Pantalla Cesantes
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Cando eu era adolescente, un dos me-
llores amigos do meu pai chamábase
Xabier Guezala, e era un apaixonado
militante do PNV. Viña pasar tempadas
a Galicia, e recordo larguísimas conver-
sacións con el nas cálidas noites do verán
das rías baixas. Lembro que Guezala
me falaba de Xabier Arzalluz en termos
dun home que posuía unha descomunal
intelixencia e integridade moral. Agora
que fai moi pouco que Arzalluz nos dei-
xou, gustaríame que nos fixeses unha
valoración da súa figura ?

O mellor que se pode dicir de Xabier
Arzalluz é que o PNV non sería o que é
na actualidade sen o seu extraordinario
liderado. Un partido de 124 anos contou
á morte de Franco non só cunha xeración
de veteranos envellecidos senón un pro-
fesor universitario con experiencia de

vida, oratoria entusiasta, claridade de
ideas, sabedoría profesional e ese fondo
de pouso histórico imprescindible para
facer política. Todo iso e unha actividade
febril fixo que se construíse todo o facer
político ao redor dunha personalidade
brillante, valente e por tanto imprescindible
e irrepetible. 

E ti como vives a “xubilación” política,
sentes nostalxia? Ou estás máis tran-
quilo?

A miña xubilación consiste en non ir
a Madrid pois creo que traballo agora
máis que antes que consistía nunha
alta porcentaxe en viaxes e esperas.
Estou en catro faladoiros, escribo libros,
artigos de opinión, promovo círculos
de debate histórico, viaxo e ordeno as
toneladas de papeis que acumulei en
trinta anos. 

Supoño que estarás orgulloso do actual
portavoz parlamentario voso, Aitor Es-
teban, un home ao que ata os adversarios
políticos recoñecen a súa brillantez?

Si, fomos poucos os portavoces do PNV
e iso dá unha experiencia. Arzalluz, Bis-
caia, Anasagasti, Erkoreka e Esteban fo-
mos, por esa orde os portavoces e esa
cadea lévaa hoxe Esteban que no seu día
foi así mesmo asistente en Deusto de
Xabier Arzalluz. 

Por que motivo, ao teu xuízo, PSOE e
PODEMOS non foron capaces de poñerse
de acordo?: 

Porque o Sánchez que tivo que dimitir
e gañou a Moción de Censura non é o
actual Sánchez, tras un ano de Moncloa
ten un criterio de superioridade moral
e política incrible. Xa o confesou na-
quela entrevista a Evole cando falou
das presións recibidas. Hoxe ese Sán-
chez é un home que non ten aquela
frescura política e está condicionado
por esas presións aumentadas que con-
sideran que o único pacto posible do
PSOE é con Ciudadanos.

A razón fundamental cal é: pola mani-
festa incompetencia dos negociadores?,
por que poderes alleos á política non o

permiten? Ou por outro tipo de motivos
que non alcanzo a comprender?

Por todo iso xunto, pola inxenuidade de
Iglesias que ademais ten un partido agri-
llado, por presión dos chamados baróns,
e porque a Sánchez gústalle máis tratar
con Macron e Merkel que cos políticos
españois. 

Luís María Ansón nun dos seus artigos
defende que Pedro Sánchez non quería

A historia do moderno nacionalismo vasco non se entendería sen a figura de Iñaki
Anasagasti, intelectual comprometido co seu pobo, orador brillante, Iñaki é un home que
defende o que cre con paixón, rigor e solvencia intelectual. Xornalista e sociólogo, Iñaki
foi portavoz do PNV no parlamento do estado entre 1986 e 2.004.Os camiños da vida
proporcionáronnos o agasallo de podermos manter unha extensa conversa con el, velaí
vai o que deu de si

IÑAKI ANASAGASTI 

Repostería creativa
Panadería
Lambonadas
Xeados

“O PEDRO SÁNCHEZ QUE GAÑOU A MOCIÓN DE CENSURA, NON É O
MESMO CÓ DE AGORA. HOXE TEN UN CRITERIO DE SUPERIORIDADE
MORAL E POLÍTICA INCRIBLE, E ESTÁ CONDICIONADO POLAS
PRESIÓNS QUE CONSIDERAN QUE O ÚNICO PACTO POSIBLE É O DO
PSOE CON CIUDADANOS”
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a Pablo Iglesias no goberno porque tiña
medo de que “ llo comese con patacas ás
finas herbas”. Será posible que unha
pulsión, tan pueril e primaria, como os
celos, poida determinar a conformación
do goberno dun estado?

Non. Sánchez demostrou que ten un
instinto asasino político superior ao de
Iglesias e ademais está en mans dese
Rasputín mediático chamado Ivan Re-
dondo que ao que a política lle parece
algo menor en comparación co mediático
e o sociolóxico. 

E que escenario desexas ?
Unhas novas eleccións son un fracaso
e unha tomadura de pelo ao cidadán.
Como non me gusta o que vota o cida-
dán e non podo cambiar de cidadáns,
sométoos a eleccións ata que voten o
que á min me convén. O malo é que a
bicha está aí e que xogar con lume
pode facer que a dereita se presente no
Senado como España Suma e o primeiro
que fagan sexa promover o 155.Sería
o caos total. 

A que obedece, ao teu xuízo, o rexurdir
explícito do nacional catolicismo espa-
ñol?

A que espertou porque sempre estivo aí.
Seguen crendo que España é unha Uni-
dade de Destino no Universal e están
dispostos a todo antes que recoñecer que
se os cataláns, tras aprobar a Constitución
en 1978 nun 90%, non queren saber
nada desa marabillosa España será por
algo co agravante de que España é agora
Madrid. 

Como é posible que un provocador pro-
fesional como Albert Rivera con innu-
merables exemplos concretos que de-
mostran a distancia quilométrica entre
o que di e o que adoita facer, sexa perci-

bido por unha parte da sociedade espa-
ñola como alguén que vén rexenerar a
práctica política?

Porque hai pouca cultura política e
prima o mediático. Ten verborrea, é novo,
disfraza o seu ideario e, na política que
vivimos este tipo de actores dan xogo. 

13 anos de cárcere por unha pelexa de
bar é tan esaxerado que case me atrevo
a cualificalo como unha crueldade, ves
posible unha solución a curto medio
prazo para os rapaces Altsasu?

Hai casos parecidos en España que só
tiveron un xuízo de faltas, pero estamos
en Navarra e parecería que nunha parte
da xudicatura séguese estrañando a exis-
tencia de ETA. A proba está en que lles
acusaron de terrorismo, unha barbaridade
para unha pelexa de bar. 

Como valoras o resultado final da in-
vestidura en Navarra e as reaccións do
nacionalismo español?

Que non toleran a democracia. Téñense
que unir en Navarra Suma para contra-
rrestar a corrente de fondo dunha auto-
nomía que quere vivir en paz e en
respecto. Navarra foi Reino, ten o Con-
venio, hai un importante sentimento na-
cionalista e iso non o toleran e seguen
sacando ese perverso argumento que o
socialismo pacta con ETA cando ETA
fai oito anos non existe. 

Javier Maroto quedou tan decepcionado
do resultado electoral de abril, que
decidiu abandonar Euskadi?

Curioso. Xefe da campaña electoral,
non saíu elixido nin el, nin ninguén do
PP na Comunidade Autónoma Vasca e
en premio fanlle portavoz do PP no
Senado e empadróase en Segovia, cando
el criticou aos emigrantes polo seu em-
padroamento. É o paradigma do político

saltimbanqui, inconsistente e con rabo
de palla político. 

Creo que era o avogado de Puigde-
mont, nunha entrevista que lin non
recordo onde, dicía que a sentenza
contra os membros do govern da Ge-
neralitat serían oito anos por conspi-
ración para a rebelión para así salvar
o escollo da violencia que non se atopa
por ningunha parte. Ti pensas que á
hora de ditar sentenza o tribunal su-
premo tomará en conta criterios me-
ramente xurídicos?

Dáme que non será tan dura como pide
o Fiscal pero será unha sentenza que
provocará unha reacción de indignación
moi forte en Catalunya e en quen cre
que as urnas e a petición dunha votación
nunca poden ser delito algún. Moito
menos a terrible prisión preventiva que
levan os presos cataláns. Unha inxustiza
total. 

Ningún conflito ao longo da historia da
humanidade solucionouse sen diálogo,
ata as manifestacións máis repugnantes
da conduta humana, as guerras, terminan
cos contendentes sentados nunha mesa
falando. Caerá España na conta? Ou se
non que saída lle ves á situación catalá?

Os partidos políticos cataláns téñense
que dar conta que España existe, esa Es-
paña intolerante que como dicía Pla, é o
mesmo un español de dereitas que un de
esquerdas. Ante iso o pequeno ten que
ser intelixente e ir acumulando forzas e
traballando o horizonte europeo. 

Para cando a monarquía cuxo orixe
está no dedo de Francisco Franco non
será máis que un recordo?

Oxalá o sexa pronto. Avanzouse pero
cada día demostra a súa inutilidade para
o que lle dita a Constitución que é

moderar e arbitrar. E non modera nin ar-
bitra, só reconve aos cataláns, dá a man
e gasta e cando hai un bloqueo non serve
para nada. O tempo fará que as novas
xeracións prescindan desta herdanza de
Franco. 

Que a centos de persoas relacionadas
co exército que asinan un manifesto pro
franquista non lles pase nada, e que un
cabo en activo que asina un manifesto
de resposta defendendo a democracia
enfróntese a sancións disciplinarias contra
a súa persoa, que indica?

España é así. O exército foi e é, como di
o artigo 8 da Constitución, quen asegura
a unidade e permanencia e por iso ten
bula. Profesionalizouse pero só gañou
as guerras contra o seu propio pobo. Son
intocables. 

Acabamos Iñaki, agradecéndoche a túa
amabilidade, e dicíndoche que nos gus-
taría compartir unha tapa de polbo e
un albariño contigo, será posible verche
por Galicia proximamente?

Pois si. Convidáronme a ir a Lugo na
primavera. E Galicia é un lugar moi
atractivo onde teño moitos amigos. E
sempre é agradable volver estar nesa
boa casa.
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Acreación a finais do século XIX
de orfeóns coma o Orfeón Coruñés

(1875, Pascual Veiga) ou de grupos
corais de diversos tipos caracterizados
por basear a súa estética, estilo musical
e repertorio na música tradicional galega,
como Aires da Terra (1883, Perfecto
Feijoó), abrirán un novo camiño para a
regueifa grazas á inclusión desta mo-
dalidade nos seus espectáculos. Porén,
o que realmente se escenifica nestas
actuacións non é unha regueifa senón
un desafío, pois estas agrupacións non
dispuñan de verdadeiros regueifeir@s
improvisador@s e as coplas cantadas
pol@s seus integrantes pertencían a un
repertorio aprendido previamente. Ade-
mais, mentres que a regueifa tradicional
é cantada maioritariamente por homes,
o desafío realízase entre mulleres e ho-
mes, onde as temáticas metafórico-se-
xuais e a loita de sexos están presentes
acotío.

A sona destes espectáculos realizados
por agrupacións folclóricas coñecidas
por “coros” desde finais do XIX acre-
céntase durante as primeiras décadas
do XX e acada o seu punto álxido nos
anos vinte do século pasado. Estas es-
cenificacións teñen lugar normalmente
en teatros, festas galegas ou asociacións
de emigrados onde, alén doutras mo-
dalidades de canto ou baile (como a ri-
beirana, a muiñeira ou o alalá) comeza
a ter cabida a regueifa, habitualmente
no remate do acto debido á súa graza e
dinamismo. Do herdo deixado por Per-

fecto Feijoó, primeiro “corista” que é
quen de improvisar versos canda a súa
zanfona a semellanza dos vellos cegos
e cegas cantores (El Progreso
31/08/1919), nacen outras agrupacións
que serán as encargadas de levar estas
porfías cantadas ante o público, de
entre as que destacamos Toxos e Frores
(1914), Agrupación Artística de Vigo
(1915), Cántigas da Terra (1916), Ruada
(1918) ou Cantigas e Agarimos (1922). 

Outro feito importante que favorecerá
a progresiva espectacularización da dis-
puta poética é a creación de concursos
e torneos entre os coros, onde un dos
requirimentos é facer unha regueifa
(desafío), cunha rosca grande de premio
para os que fagan a mellor, en clara
analoxía co evento poético improvisado
celebrado nos casamentos. 

A primeira nova sobre un concurso
desta caste prodúcese en 1917 na cidade
de Ourense e haberá un premio especial
ao coro que faga o mellor canto de “re-
gueifa” (El Diario de Pontevedra
22/05/1917). Non obstante, é preciso
constatar o engano terminolóxico entre
regueifa e desafío, pois como referimos
anteriormente, estas denominacións re-
fírense a dúas realidades orais tradi-
cionais distintas. Tamén é factible que
ante a fama acadada polos cantos de
voda improvisados en épocas anteriores,
o termo “regueifa” pasase a designar
calquera canto dialogado, fose impro-
visado ou non. Unha imaxe que nos
demostra a confusión denominativa de-

safío/regueifa é a que nos mostra o se-
manario “Vida Gallega” en 1920, onde
podemos unha fileira de mozos en-
frontada a outra de mozas, cun pé de
foto titulado “A regueifa”, cando en
realidade estamos ante un desafío.

Porén, o mundo dos coros daría
outra alfaia á historia do repentismo
galaico. Nestes anos aparece outro es-
pecialista en repentizar versos, o señor
Juan Pena, corista pertencente a Cántigas
da Terra que tiña reservado un espazo

nas actuacións do seu coro, onde im-
provisaba coplas aos presentes ou sobre
sucesos de actualidade. Tamén se lle
recorda por ter participado (e gañado)
nalgúns campionatos de regueifas, como
un dos primeiros celebrado en Galiza
en 1923 na Granxa Agrícola da Coruña
(levando unha rosca como premio) ou
o que tivo lugar anos despois na Romaría
de Santa Margarida da Coruña no ano
1954, onde se impuxo a Florentina
Caínzos e levou o 1º premio de 200
pts... Ademais, algunha vez foi quen
de porfiar con regueifeiros de Bergan-
tiños, como na ocasión que se enfrontou
ao cantador cabanés Vigueret nun teatro
na Coruña, xa nos anos 50. 

A proliferación dos coros favorecerá
á progresiva profesionalización que irá
sufrindo o canto improvisado galego
ao través do século XX; de feito, nal-
gunhas destas actuacións comezáronse
a incluír verdadeiras demostracións do
canto improvisado que se realizaba nas
vodas. 

A primeira nova da xuntanza entre
os coros e a regueifa será na Festa
Galega da Coruña de 1916 onde, despois
da actuación de diferentes agrupacións
folclóricas, farán aparición catro re-
gueifeiros de Ordes disputando a rosca
(El norte de Galicia 19/08/1916); o que
será a primeira referencia do repente
galego fóra do seu contexto inicial das
vodas e o primeiro paso cara a súa
transformación en espectáculo profe-
sional e lúdico.

REGUEIFA, BERTSOLARISMO E GLOSA.
“O REPENTISMO NA GALEUSCA”KIKE ESTÉVEZ

FILÓLOGO E REGUEIFEIRO

PERFECTO FEIJOÓ EN 1919



BUEU.

Tras coñecer o resultado co-
rrespondente ao pasado mes de
agosto, Félix Juncal, alcalde de
Bueu, e Silvia Carballo, con-
celleira de promoción econó-
mica, valoran moi positivamente
os datos da evolución da taxa
de desemprego no municipio,
que indican que actualmente
son 617 as persoas desempre-
gadas. Esta cifra permite recu-
perar os niveis de emprego e
ocupación similares aos dos
anos 2007 e 2008, xustamente
antes de que se comezasen a

notar os efectos da crise eco-
nómica. Comparando os datos
cos de agosto do pasado ano
(no mesmo período), produciuse
un descenso de preto do 20%
no número de persoas sen em-
prego, posto que no 2018 esta
cifra ascendía a 798, mentres
que en 2019, é de 617.

En canto á evolución por
sectores, hai que indicar que
na agricultura son 66 as persoas
que figuran desempregadas,
mentres que na industria son
63, na construción, 42, no sector
servizos 419, e sen emprego

anterior, 53.  Esta cifra de 617
persoas desempregadas insírese
no marco dos datos totais da
comarca, onde entre Cangas,
Marín, Moaña e Bueu suman
5.211 persoas que buscan em-
prego.

Desde o goberno local con-
sideran que “toda a promoción
e a produción de eventos cul-
turais, deportivos e sociais que
de forma intensiva se desen-
volven ao longo do verán re-
percuten positivamente nesta
redución do desemprego na
vila”. 
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Bueu destaca a redución da taxa de persoas
desempregadas 

CANGAS

Fíxose pub́lica a imaxe da
terceira edicioń da Mostra do
Posible que terá lugar o sábado
5 e domingo 6 de outubro de
2019 na Alameda Nova.

Este ano o tema central será
a grave crise ecoecosocial na
que nos atopamos e as actividades
da Mostra do Posible pretenderán
visualizar as ferramentas que te-
mos ao noso alcance para co-
mezar a facerlle fronte.

A situacioń medioambiental
é grave, ao redor dun milloń de

especies de prantas e animais
están en perigo de extincioń se-
gundo a ONU (IPBES, Plata-
forma Intergubernamental de
Biodiversidade e Servizos Eco-
sistémicos). Sobre todo é grave
para noś, os humanos, que esta-
mos ponẽndo en perigo a nosa
propia superviviencia e o benestar
das xeraciońs futuras.

Urxe comezar a facer algo
pero neste caminõ non estamos
soś. Compartimos preocupacioń
con moita xente que leva anos
traballando para construír alter-

nativas ecolox́ica e socialmente
responsables. Por isto, dende a
Mostra do Posible animan a tod́a-
las persoas a achegarse as suás
actividades para conẽcer ás en-
tidades que nos permiten construír
un mundo mellor.

A xuventude tomou a inicia-
tiva, movementos como Fridays
for Future e Rebelioń ou Extin-
cioń son algunha das entidades
que convocan a Folga Mundial
polo Clima o prox́imo 27 de se-
tembro que aproveitamos para
apoiar. 

A Mostra do Posible amosará ferramentas
para afrontar a grave crise ecosocial

ALEXANDRE BÓVEDA, 3
SOUTOMAIOR

CAFETERÍA PASTELERÍA

"LUME
NOS CUS"

SOUTOMAIOR
LOURIDO S/N

BUEU

O espazo literario Lectu-
rafilia (www.lecturafilia.com)
vén de cumprir sete anos de
vida. Ao longo deste tempo, o
blog editou máis de 1000 pu-
blicacións, entre recensións,
entrevistas con autores e au-
toras e persoas do mundo edi-
torial, e artigos sobre diversas
temáticas. Este espazo literario,
fundado pola xornalista Tensi
Gesteira, conta cun longo per-
corrido na blogosfera, medran-
do desde a base ata ser un re-
ferente no panorama galego e
que foi recoñecido co 2º Pre-
mio da Xuventude da Depu-
tación Provincial de Pontevedra
o pasado ano. 

O blog, que foi creado
como un reto persoal da autora
e unha forma de dar saída ás
súas inquedanzas literarias,
medra ano a ano con novas
propostas. Así aconteceu coa
sección de entrevistas e a de
libros feministas, que se con-
verteron nas máis visitadas,
xunto á de literatura galega. 

Ademais, este espazo conta
con perfil nas redes sociais de
Facebook, Twitter e Instagram,
entre os cales suma arredor
de 7.000 seguidor@s que in-
teractúan a diario. O seu logo
foi creado pola artista ponte-

vedresa Tania Solla e conxuga
o amor polos libros coas infu-
sións, que tanto identifican á
creadora. 

Tensi Gesteira é graduada
en xornalismo pola Universi-
dade de Santiago de Compos-
tela e actualmente desempeña
labores de comunicación nun
concello de Pontevedra. O seu
amor pola literatura vénlle de
cativa, cando visitaba unha
pequena biblioteca da súa vila
natal na busca de libros cos
que encher a mente de imaxi-
nación. 

Desde Ana das Tellas Ver-
des ou a colección de Los Cin-
co, os seus libros imprescin-
dibles sitúanse entre a literatura
intimista, aínda que considera
que “a lectura fai que esteamos
sempre en permanente cons-
trución e cambio”. 

Entre os retos do futuro,
Lecturafilia pretende seguir im-
pulsando o coñecemento lite-
rario, ao tempo que axuda a
xerar debate arredor dos libros
e da lectura, a través da posta
en marcha de seccións especí-
ficas tan necesarias como a de
literatura infantil e/ou xuvenil. 

Información e contacto:
www.lecturafilia.com
Tensi Gesteira Estévez
lecturafilia.blog@gmail.com

Lecturafilia celebra os sete anos
e máis de 1000 publicacións

ASOCIACIÓN 
DE BOLOS 



Ovindeiro domingo seis de outubro a
carón do monumento, do artista Mar-

cos Escudero, que lles recorda e dignifica,
no exterior do cemiterio de Louredo, a
comisión de familiares da memoria his-
tórica de Mos, por undécimo ano conse-
cutivo desenvolverá unha homenaxe ás
persoas da localidade, asasinadas polo te-
rrorismo franquista, cuxo único “crime”
foi ter sido valentes e honestas na defensa
da liberdade e a legalidade. E como
sempre coa administración do PP, moito
nos tememos que, a representación insti-
tucional do concello de Mos, brillará pola
súa ausencia. O Mos digno alí estará, e
nun fermoso e sinxelo acto con música,
flores, poesía e unha moi elevada intensi-
dade emocional expresará significantes
como memoria, dignidade e xustiza, inti-
mamente unidos a significados que agro-
man nas partes máis profundas das persoas
que sufriron o asasinato dun ser querido e
de todas aquelas, que non tendo padecido
unha traxedia semellante, posúan un mí-
nimo de sensibilidade cara a dor allea. A
Nova Peneira é un medio de comunicación
que se sente especialmente implicado na
necesaria reparación da memoria das per-
soas que padeceron o terror do nacional
catolicismo español, tanto porque familiares
directos dunha traballadora deste xornal
foron asasinados polos asasinos do réxime
asasino, como porque, con toda a humil-
dade, creo que podo dicir que si posuímos
a sensibilidade cara ao sufrimento dos
demais, que por desgraza carece o goberno

de Mos. A nosa sección habitual de me-
moria histórica que leva por título “ As
reportaxes de G.Figueiredo” e que ten
por obxecto lembrar e homenaxear ás
persoas asasinadas, desta volta vai ser
dupla. Velaí van as nosas homenaxes a
dous heroes asasinados polas bestas in-
mundas dun réxime inmundo: -JOSÉ
FRANCÉS do Porriño, asasinado en Tui,
falamos co seu fillo Raúl, un home cun
encanto superlativo e un conversador de-
licioso, e –ENRIQUE GÓMEZ ”O ACU-
ÑA”, do barrio vigués de Lavadores, asa-
sinado en Mos. Falamos coa súa neta
Ana, presidenta da comisión da memoria
histórica de Mos.

Levad vuestros pechos. ¡Pronto!
( Es bueno que esta gangrena
os revuelva las entrañas.)
¡Echad abajo mi celda!
Abrid mi ataúd; que el mundo
en pie de asombro nos vea
indomables, pero heridos,
sepultos bajo la tierra.
¡Que no queden en silencio
mis cadenas!
Marcos Ana

Estes versos do poeta Marcos Ana,
preso político durante máis de 20 anos
nas cárceres do franquismo, dedicámosllos
os autores esta reportaxe a Raúl Francés,
a Ana Aller e a todas e cada unha das per-
soas que coa súa loita pola memoria e a
xustiza fan mellor á humanidade.
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reportaxe de G.Figueiredo (XXII) / entrevista de Tino Lago

MEMORIA HISTÓRICA: O 6 DE OUTUBRO
HOMENAXE EN MOS ÁS VÍTIMAS DO
TERROR FRANQUISTA NA LOURIÑA

Raúl fálanos do teu pai, onde naceu e
como foron os primeiros anos da súa
vida.

El naceu aquí no Porriño, no Codesal
e tivo seis irmáns. 
Tivo unha vida normal daqueles tem-
pos e foi a escola. 
O meu avó dedicouse toda a vida a
vender viños e a miña avoa, que se
chamaba Orícera, dedicábase a crianza
dos fillos na casa.
Cando José Francés, O meu pai, co-
mezou a traballar, tiña 19 anos. Foi
factor na Renfe, primeiro nos Valos,
onde eu nacín, e logo en Porriño.
O que pesa dentro de min e non ter
coñecido ao meu pai, non teño nin
idea como era a súa cara, soamente
teño dúas fotografía del, Eu só tiña
dous anos cando o fusilaron. 
No ano 36 cando comezou o golpe
de estado, había 4 factores en Porriño,
un deles meu pai, foron todos repre-
saliados. El era membro activo do
Partido socialista e da UXT

Cando estoupou o Golpe de Estado,
cales foron as consecuencias para
eles?

Isto pasou o 18 de xullo e aquí en Po-
rriño, convocouse unha folga o día
20, a esta asistiron o alcalde, que per-
tencía ao partido de Azaña, Izquierda
Republicana, e moitísima xente máis.
Ao meu pai viñeron detivelo ao seu
traballo na Renfe, un 13 de agosto, e
o 27 fusilárono.

Houbo algún proceso xudicial?

Si, despois dun xuízo-farsa “sumarí-
simo” que o declarou “culpable de
delito de traizón á patria, rebelión
militar y de declaración de folga”,
condenárono a morte e foi fusilado
as 11 da mañá o día 27 de agosto
xunto con outra persoa máis do Porriño,
xulgáronos xuntos aos dous polos
mesmos cargos, e fusiláronos xuntos
tamén detrás do seminario de Tui, na
parte de abaixo da Alameda.
O pasado 27 fixo 83 anos que os fu-
silaron e fixemos alí un acto, eu axudei
a que se fixera no mesmo sitio un
monumento na honra dos fusilados
en Tui, que foron moitos.

En que situación quedou a túa nai
cando asasinaron ao seu home?

No momento do asasinato estaba en
Tui rezando e escoitou os tiros, foi
alí, estaba segura que acababan de
asasinar ao seu marido. 
Eu teño como 20 escritos dos tres úl-
timos días para ofrecerlle asistencia
relixiosa ao meu pai antes do seu fu-
silamento, meu pai contestoulles que

“O ASASINATO DE JOS  



llos ofreceran a quen os ían a matar, que
eran quen os necesitaban.

Cantos anos tiña o teu pai?
Tiña 30 anos e dous fillos. Eu e a miña
irmá maior que tiña 4 anos daquela.
Despois do asasinato a miña nai quedou
viúva aos 27 anos e con dous fillos.
Pasamos a vivir na casa do meu avó
materno aquí en Porriño, tiña unha ten-
da-taberna de ultramarinos ao carón da
igrexa, puidemos vivir grazas ao negocio
de meu avó, miña nai só tiña 70 pesetas
e con iso non poderíamos subsistir o
resto das nosas vidas e quedaríamos na
miseria.

A túa nai recibiu algunha comunicación
oficial de que ían fusilar ao teu pai?

Non, nada.
Soubo do seu falecemento estando na
catedral, incluso estivo con miña tía,
irmán de meu pai, xunto ao seu cadáver
cando o fusilaron, puxéronlle un pano
pola cabeza e ficaron alí ata que o
levaron nun camión a unha fosa común,
alí tirárono, no cemiterio de Tui, esta
fosa agora esta xa non existe.
A miña avoa Orícera, á que lle mataron
tres fillos no levantamento fascista, outra
filla, Asunción, estivo presa 12 anos re-
partidos entre o campo de concentración
de mulleres de Santurran, en Guipuzcua,

e as cárceres de Tui e Vigo, e un fillo,
que non tiña 18 anos, preso tamén no
penal de Pamplona.
A miña nai e miña Avoa, falaron co en-
terrador de Tui e catro anos despois de
matar ao meu pai, un día ás cinco da
madrugada, sacaron o cadáver da fosa
común e levárono para casa do Ferruxo
de Tui, un activista da memoria histórica.
O seu pai era compañeiro do meu pai en
Porriño, dos catro foi o único que se sal-
vou. Deixaron na súa casa os restos du-
rante cinco días e despois a miña nai en-
terrouno en Porriño no panteón familiar. 

De cando falamos que aconteceu isto,
tivo algún problema túa nai por facelo?

Isto foi cinco anos despois do levanta-
mento militar, sobre o ano 41.
É curioso pero miña nai non tivo ningún
problema, tiña a ilusión de poder levarlle
flores á tumba do meu pai, como non
podía xustificalo, a través dun irmán
seu que era mestre, escribiulle unha carta
ao Gobernador Civil solicitándolle per-
miso para trasladar o cadáver do seu
marido de Tui a Porriño, ao día seguinte
recibiu un escrito dándolle permiso para
facelo.

Que lembranzas tes ti da túa infancia
en relación a ese episodio tan dramático
Raúl?

De pequenos nunca nos falaron disto.
Eu aos dez anos fun para o colexio de
orfos ferroviarios de Madrid, levoume
miña nai en tren un 5 de agosto do ano
44. Alí quedamos unha noite na casa
dun amigo da familia para o día seguinte
ingresar na escola, aos catro día de estar
no colexio atopo na miña cama o uni-
forme da falanxe, eu non sabía que era
ese traxe, o que pensei e que ía estar
moi guapo con el. Conteillo a miña nai
por teléfono e ela negouse a que vestira
aquel traxe, se tiña que poñelo marchaba
de volta para casa. O director, que sabía
que eu quería quedar na escola, non me
obrigou a vestir aquel traxe para que
puidera quedar no colexio.
Alí pasei catro anos, coido que os mellores
da miña vida, onde fixen amigos e com-
pañeiros para o resto da vida.

Estando un verán de vacacións na casa,
mirei un papeis ofrecendo traballo en
Zeltia, presenteime e comecei a traballar
aos 14 anos.

Eu quixera saber como soubeches do
acontecido ao teu pai?

Eu sabía que meu pai morrera na guerra,
pero non en que circunstancias. Desde o
tema do traxe, miña nai comezoume a
contar algunha cousa, pero non moito. 

Cando comezou a túa labor de investi-
gación para tratar de esclarecer as cir-
cunstancias da morte de teu pai?

Exactamente non che sei dicir, pero des-
pois do falecemento de miña nai, sentino
moitísimo e coido que foi aí cando co-
mecei a investigar e buscar información,
conseguín en Ferrol 500 escritos en re-
lación ao seu falecemento, ela xa non
podía contarme nada.
Hai algo máis de 20 anos, nun acto ce-
lebrado en Tui que organizaba o Ferruxo,
convidoume a subir a mesa dos oradores,
foi un acto onde as emocións as veces
non che permitían falar. Ao decatarme
de que todos tiñan moitos papeis e in-
formacións intereseime en onde se podían
conseguir e aí comecei a facer a miña
procura de documentos no Arquivo Mi-
litar de Ferrol.

A represión cebouse especialmente na
túa familia non Raúl?

Na familia si. O meu pai e dous irmáns,
José, Eleazar e Antonio asasinados,
Eladio estivo 18 anos preso en Pamplona,
Asunción, presa tamén 12 anos en San-
turran, no penal máis duro de mulleres
en Guipúzcoa. Tres asasinados e dous
presos. Dos sete fillos que tivo miña
avoa paterna Orícera, só Josefa e Raquel
libráronse da represión franquista.
Pero no só na miña familia, só en Porriño
houbo 74 mortos, 50 porriñeses e 24 fo-
ráneos. Na volta da Moura 7 e en Tebra
5. En total foron 134 fillos orfos por
culpa da represión.

E sentes algún tipo de rancor?
Eu non teño rancor ningún.

España, despois de Camboya, e o segundo
estado do mundo que máis xente ten
sen identificar soterrada nas estradas

ou cunetas. Que lle dirías a aquelas per-
soas que poden simpatizar ideoloxica-
mente coa dereita, que consideran que
non se debe tocar ese tema porque
pensan que é abrir vellas feridas?

Paréceme unha hipocrisía moi grande,
hai que seguir buscando.
Eu agora só me dedico á memoria his-
tórica, vou a charlas, busco papeis. Vou
organizar o acto da Volta da Moura, alí
hai un monumento que aos poucos días
de poñelo sufriu un atentado fascista.
En Tebra fixemos outro monumento hai
menos dun ano, alí mataron aos dous
tíos meus, aos 8 días tamén apareceu pi-
coteado, que pase isto é verdadeiramente
incríbel. O da Volta da Moura houbo
que mudalo e fíxose outro cun poema
que escribiu o meu sobriño, este non,
deixámolo así. 
A miña nai tamén lle mataron a un
irmán que era funcionario do Concello
de Porriño, Víctor Valverde Mallo, fusi-
lárono o 5 de agosto. Colleron na central
de Porriño ao meu tío e tres máis, meté-
ronos nun camión para trasladalos, creo
que foi o meu tío que pediu unhas
mantas e o camioneiro contestoulle que
non lle ían facer falta, ao chegar ao alto
do Confurco, estaban esperándoos alí e
fusiláronos. 

Para rematar, a sensibilidade da admi-
nistración cara este tema, para ti é axei-
tada ou insuficiente?

Foi insuficiente desde o primeiro mo-
mento, pero aínda así hai xente que si se
implica nos actos.
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   SÉ FRANCÉS



Esta entrevista facémola en Marín,
como é que unha persoa do Mo-
rrazo é presidenta dunha asocia-
ción da memoria histórica da Lou-
riña?

Eu son a presidenta dunha comisión de
familiares de persoas que foron asasi-

nadas pola barbarie franquista no termo
municipal de Mos.

Cantas persoas asasinadas en Mos
tedes contrastada?

Temos contrastadas a 28 persoas, malia
que no monumento decidimos reflectir
a 29, porque incluímos á esposa de
Ángel Matilde, el asasinado en Mos, e
ela natural de Mos, asasinada dous días
máis tarde en Salceda

E non contemplades a posibilidade
de que sexan máis?, porque eu co-
ñezo algún caso de persoas represa-
liadas que non aparecen nin en “No-
mes e Voces”( estudo das tres uni-
versidades galegas que identifica a
máis de 5.000 persoas que padeceron
a represión franquista en Galicia)
nin en ningún outro sitio.

Sen ningunha dúbida que é así. E non
poder ter identificadas a todas as persoas
que sufriron calquera tipo de represión
é unha frustración inmensa para min.

Como comezaches a implicarte na
memoria histórica Ana?

Hai 12 anos, nunha visita ao rexistro
civil de Mos, na procura da partida de
nacemento dunha das miñas avoas,
descubrín a partida de defunción dun
dos meus avós

E que descobres?
Que foi asasinado en Mos na estrada
que vai de Redondela ao Porriño, no
kmt 7 á altura de Louredo. Desde aí
comezo unha labor de investigación

continua ata que un día nun xornal da
Louriña descubro unha relación de asa-
sinados en Mos.

Supoño que ese episodio faría que a
túa implicación emocional xa fose
imparable?

Si, abofé que si. Cando coñecín esa te-
rrible listaxe dedícome a ir constante-
mente ao rexistro civil de Mos a buscar
a partidas de defunción de todas esas
persoas, e ir unindo os nomes dos asa-
sinados coas súas mulleres e os fillos e
fillas que deixaban.

Vaia Ana, pero ese é un traballo de
chinas.

E non quedou alí, logo fun buscando
na guía telefónica os nomes de todas
as persoas que coincidían e chamándoos
un a un.

Encontraches a algún?
Si, a algún si, e automaticamente póñome
en contacto con dous familiares de asa-
sinados, en concreto con Antonio Mon-
roy e con Moncho Pérez.

Son netos de asasinados?
Non, son fillos, que pertence á asociación
da memoria histórica de Vigo. Reuní-
monos na casa do seu presidente Telmo
Comesaña, e eu cóntolles cal é a miña
idea.

Cal é?
Trasladarlle ao concello a necesidade
de recoñecer a memoria e a dignidade
das persoas asasinadas a través dun
monumento.

De que ano estamos falando?
Entre o 2006 e o 2007, estaba María
Jesús Escudero na alcaldía de Mos.

Que sensibilidade encontraches no
goberno que había daquela en Mos,
o bipartito PSOE BNG?

Marabillosa, tanto por parte do Psoe
como por parte do Bng, só podo dicir
cousas extraordinarias en relación á
sensibilidade coa memoria histórica do
anterior goberno de Mos.

O monumento fíxoo Marcos Escu-
dero verdade?

Si, de feito a nós presentóunolo María
Jesús. El soubo entender perfectamente
cal era a nosa idea e o que el fixo era
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ANA MARÍA ALLER, PRESIDENTA DA COMISIÓN DE FAMILIARES DA MEMÓRIA HISTÓRICA DE MOS

“como cada ano reunirémonos as familias das
persoas represaliadas convocando ao pobo de
Mos a que participe con nós” 
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Un total de setenta rapazas e rapaces
de entre 3 e 12 anos participaron du-
rante xullo e agosto no programa
‘Verán Activo’, posto en marcha polo
Concello de Bueu co obxectivo de di-
namizar as vacacións estivais con ac-
tividades lúdico – educativas e de ani-
mación e que se celebraron nas insta-
lacións do CEIP A Pedra.

Precisamente, este venres, a con-
celleira de benestar social, Macu Ro-
dríguez, visitou os obradoiros coinci-
dindo coa clausura dos mesmos, onde
participou no festival organizado para
as familias e no que os pequenos e
pequenas sorprenderon cunha serie
de coreografías e interpretacións pre-
paradas na última semana.  Co ob-
xectivo de combinar coñecemento con
diversión, ao longo destes dous meses
realizáronse diversos xogos nos que
se uniu os contos co deporte, con te-
mática de piratas, indios, mariñeiros
e exploradores. Ademais realizaron
visitas ao Museo Massó, e recibiron
ás persoas maiores do Centro de Día
Pescadoira e da Protectora de Animais
do Morrazo, para a que organizaron
un mercadiño solidario no que reca-
daron 315 €. Este programa forma
parte do fomento de actividades de
lecer que traballen desde as idades
máis cativas sobre o propio medio
ambiente, a vila e a historia, co ob-
xectivo de facelos partícipes.

Clausurado o
programa ‘verán
activo 2019’

RAMÓN 
CABANILLAS,
105
MOAÑA

986 31 56 25

exactamente o que nos queriamos.
O familiar teu asasinado era o teu
avó materno non?

Si, el era Enrique Gómez Lores “O
Acuña”.

Cóntame a súa historia?
El era de Lavadores, e foi asasinado en
Mos. Estaba casado tiña 33 anos e cinco
fillos, era dunha familia moi coñecida
que alcumaban “os carabillóns”. Toda
a súa familia era de esquerdas, e o día
da lectura do bando de guerra en Vigo,
van á manifestación, suben e nese mo-
mento prodúcese o asalto ao chalé de
Núñez, e os “carabillóns” son sinalados
como parte dos asaltantes.

E foron a polo teu avó?
Si, aos poucos días, os asasinos foron
buscalo á súa casa. A miña nai lembra
como a miña avoa lle dicía: ”HENRI-
QUE NON ABRAS,HENRIQUE NON
ABRAS” e el contestoulle: ”NON TE
PREOCUPES VEÑO PRONTO”.

A represión, na túa familia non só
afectou ao teu avó verdade?

Efectivamente, da casa da miña bisavoa
leváronse a catro homes e só se salvou
o máis pequeno.

Asasinárono xa?
Non, el conseguiu escapar, e estivo
fuxido nos montes ata o 12 de xullo de
1937 que foi cando o asasinaron.

Caramba, estivo case un ano fuxi-
do?

Si, case un ano agochado nos montes
de Mos.

Como o collen?
No sumario figura que se elabora unha
partida para “ limpar os montes de
Mos”. Hai unha denuncia previa dunha

veciña de Mos que lles di onde están
agochados o meu avó e as persoas que
estaban con el. Ese día seica ía unha
calor abafante, houbo un enfrontamento
armado e o meu avó foi asasinado xunto
con tres persoas máis Aurelio Souto, e
os irmáns Guillén.

Onde foi exactamente?
Pasando o alto dos Valos, onte na ac-
tualidade se encontra a empresa Dicardi,
na estrada que sobe a Santiaguiño.

Ti fuches falar coa irmá da muller
que fixo a denuncia verdade?

Si, pregunteille por que, e non me soubo
responder, só me dixo que son cousas
que pasaron hai moitos anos..

Onde os soterraron?
No osario xeral do cemiterio.

A sensibilidade da actual adminis-
tración municipal de Mos é a mesma
cá anterior?

Non. A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo
nunca participou nin se implicou na

memoria histórica, pero tamén teño que
dicir que tampouco nos puxo problemas.
Nós consideramos que a memoria das
persoas que defenderon ás liberdades
fronte a barbarie do franquismo, merece
un recoñecemento sen distinción parti-
dista algunha.

Sentes rancor?
Non, de ningún tipo, nin sede de vinganza
tampouco, só ansias de coñecer todo o
que pasou e de tratar con xustiza a me-
moria de quen sufriu represión.

Que lle dirías ás persoas que simpa-
tizan coa dereita, estas que se refuxian
no manido :”Iso pasou hai moito
tempo, non é necesario abrir vellas
feridas, miremos ao futuro e non ao
pasado..”?

Ese tipo de persoas soen ser cristiás, le-
vamos máis de 2.000 anos lembrando
a memoria dun ser ao que non coñece-
mos que tiña unhas ideas marabillosas.
Se eles poden recordar a un ser que
pedía xustiza, amor e caridade, nós des-
pois de 80 anos temos o mesmo derei-
to.

Rematamos a conversa Ana agra-
decéndoche a túa atención e convi-
dándoche a que nos contes o máis
salientable do acto que celebraredes
o 6 de outubro?

Esta será a undécima edición, como
cada ano reunirémonos as familias das
persoas represaliadas convocando ao
pobo de Mos a que participe con nós.
Será o 6 de outubro ás 11,30 da mañá,
e un acto familiar sen simboloxía política.
Haberá música, poesía, lembranza as
vítimas, unha ofrenda floral  e intérprete
de linguaxe de signos.



-De onde es ti natural? cal é a túa
traxectoria vital ata chegares a
ser director deste Festival? 
Eu son de Bueu aínda que a miña vida
pasou por diversos sitios Barcelona,
Murcia e Irlanda. Toda miña vida estiven
ligado a parte empresarial, xestionei a
galería Sargadelos de Vigo durante
mais de 10 anos na nosa familia temos
unha panadería iso fainos coñecidos
en todo Bueu. 
A historia de como chegamos ao SON-
RÍAS BAIXAS É moi bonita comecei
con 17 anos cun Festival moi pequeniño
gratuíto aquí en Bueu na banda do río,
este festival chamábase TROULA NA
BANDA e foi como unha alternativa
as festas locais tradicionais.
Fomos educando, formando, transfor-
mando as maneiras de facer, xestións
de xiras, produción, todo o que ten que
ver coa industria musical e de aí aos
poucos chegamos ao actual SONRÍAS
BAIXAS de Bueu.

-Xa son 17 edicións, cóntanos quen
tivo a idea da primeira?, por que?

E como foi ese primeiro SONRIAS?
Foi un pouco, eu non diría, traumático
pero si un cambio radical cambiando
de recinto aínda que seguía sendo en
Bueu viñamos dunha asociación e for-
mamos unha empresa, como todo cam-
bio é difícil de implementar pero a pri-
meira edición foi moi bonita aínda que
cunha entrada demasiado económica.
O modelo empresarial mudou bastante
e conseguimos transformar un festival
de amigos en algo notorio, profesional
é de recoñecemento.

-O festival celebrouse ininterrom-
pidamente ou algún ano non puido
ser?

En realidade foron dous anos que non
se puido facer, unha cancelación por
un terrible temporal que nos asolou no
mes de setembro impediunos abrir as
portas e nós vimos na obriga de non
facelo ao seguinte ano, costounos mais
do que críamos superar esa cancelación.
Para o ano celebramos os 18 anos e
dicir a maioría de idade e vai ser moi
emotivo ese vindeiro festival.

-Algunha vez chegastes a imaxinar
que seriades un festival de máis de
20.000 asistentes ?

Pois sinceramente si mo imaxinei era
un obxectivo ambicioso non é sinxelo
facer un evento para 20.000 persoas, é
un traballo de autentica devoción.

-Imaxino que o público será funda-
mentalmente xente moza? Ou hai
de todas as idades? 

Hai de todo pero o que mais predomina
e xente moza o noso é un dos festivais
de Galicia estudados na universidade
de Santiago. 

-Cales son as características máis
significativas do festival?, soen ser
as mesmas ano tras ano, ou foron
evolucionando co tempo?

Un Festival por definición debe ser un
evento vivo a sociedade muda moi rá-
pido a música tamén os estilos van
moi rápido e saen novos dun dia para
outro.

-Organizar un evento desa magnitude
debe de ser moi complexo, imaxino
que moitas persoas colaborarán para
que todo saia ben. Cóntanos como é
o proceso de organización?

Quizais a cifras nos axudan a entender
o que significa facer un festival desta
envergadura, nós no dia a día estamos
5 persoas na empresa, dedicámonos
tamén a outros eventos pero estamos
case todo o ano centrados no festival. 
Organicamente ao festival vaise en-
gadindo persoal primeiro na comu-
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entrevista de VERONICA COSTAS

HORIZONTAIS:
A CAMIÑO DA PARROQUIA DE BEADE EN VIGO-XORNAL

DEPORTIVO ESPAÑOL.
B SENTIMENTO DE AFECTO PROFUNDO-POTENCIA

QUE COMBATIU CONTRA ROMA NAS GUERRAS
PÚNICAS.

C CHAIRA NA QUE MEDRAN AS PLANTAS SILVESTRES-
AFECCIÓN PRODUCIDA POR MOSCAS.

D OBRA QUE RELATA SUCESOS ANO A ANO SEGUINDO
UNHA ORDE CRONOLÓXICA-PENÚLTIMA VOGAL-
SÍMBOLO QUÍMICO DO NIQUEL-UN.

E 600-PEIXES DA FAMILIA DOS ESPÁRIDOS.
F SENTIDO POLO QUE PERCIBIMOS OS SONS-REDE

INTERNACIONAL DE PUNTO DE ENCONTRO DE
DISTINTAS ÁREAS PROVINCIAIS DO MUNDO-MOEDA
ROMANA DE BRONCE.

G ESCOITA-DO REVÉS RÍO DE SUIZA-CONXUNTO DE
DÚAS PERSOAS.

H CONSOANTE-BARRIO DA PARROQUIA DE CELA EN
MOS-100-BANCO ALEMÁN.

I ANTES DO MEDIODÍA-CONSOANTE-FACER QUE UN
METAL ADQUIRA AS PROPIEDADES MAGNÉTICAS D
IMÁN.

K MARABILLOSO MÚSICO GALEGO XA FALECIDO.
L PROTECCIÓN AOS REFUXIADOS POLÍTICOS-

PARROQUIA DE SANXENXO

VERTICAIS:
1 BARRIO DE BUEU-APARELLO DE PESCA

XERALMENTE EN FORMA DE GAIOLA.
2 FAMOSO EXFUTBOLISTA DO DEPOR E DO REAL

MADRID-XOGO DE CARTAS.
3 ÓRGANO SEXUAL FEMININO-ENTREGUE-

AFIRMACIÓN.
4 VALENTE-PERSOA QUE BAIXO UNHA IDENTIDADE

OCULTA DEDÍCASE A ACOSAR A OUTRAS EN
INTERNET.

5 CONSOANTE-COCIÑO A LUME-EXPRESA ALEGRÍA-
LOCALIDADE ITALIANA DA ZONA DE PADUA.

6 LINGUA DE OCCITANIA-DIÓXIDO DE URANIO.
7 OUTRO BARRIO DE BUEU-PARTE DO CORPO

SITUADA NO EXTREMO DO BRAZO.
8 PREFIXO QUE SIGNIFICA TRES-PARTIDO POLÍTICO

FUNDADO POR VARIOS MINISTROS FRANQUISTAS
XERMOLO DO ACTUAL PP-MOBLE NO QUE
DURMIMOS.

9 ANOANDO-NEGACIÓN.
10 CONTINENTE-TERCEIRA LETRA-DINAMITA
11 ANTIGA COALICIÓN ELECTORAL IMPULSADA ENTRE

OUTROS POR BEIRAS NAS AUTONÓMICAS D 2012-
SENTIMENTO DE PROFUNDA NOSTALXIA.

12 SEN COMPAÑÍA-UNO-O QUE PRESUNTAMENTE
REPARTÍA BÁRCENAS AOS CARGOS DO PP

o encrucillado de Khan Deán

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

HORIZONTAIS A-VACAMORTA-AS.B-AMOR-CARTAGO.C-LANDA-MIASE.D-ANAIS-O-NI-I.E-DC-DOURADAS.F-IDO-RTPO-AS.G-OE-RAA-
DUO.H-N-ATÍN-C-DB.I-AM-R-IMANTAR.K-SUSOVAAMONDE.L-ASILO-NANTES. VERTICAIS1-VALADO-NASA. 2-AMANCIO-MUS. 3-
CONA-DEA-SI. 4-ARDIDO-TROL. 5-M-ASO-RI-VO. 6-OC-URANIA. 7-RAMORTA-MAN. 8-TRI-AP-CAMA.
9-ATANDO-NON.10-ASIA-D-TNT.11-AGE-SAUDADE.12-SO-I-SOBRES

O festival sonRías Baixas de Bueu é un dos eventos máis significativos do
verán galego, este ano ven de celebrar a súa edición número 17 e, como
cada ano, máis de 20.000 persoas ateigan a vila de Bueu para gozar deste
acontecemento de dimensión extraordinaria. Nós falamos co seu director.

JORDI LAUREN, DIRECTOR DO FESTIVAL SONRIAS BAIXAS BUEU

“UN OBXECTIVO AMBICIOSO CONVERTEUSE
NUNHA REALIDADE”
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nicación con dúas persoas extras que
entran en decembro de aí en diante
todo o grupo que formamos o SON-
RÍAS baixas sobre unhas 450 persoas
para todos os traballo que son nece-
sarios é dicir un micro mundo. 

-Que tal se porta o Concello de Bueu
e as restantes administracións con
Vós. Félix e o seu goberno dan a talla,
ou temos que tirarlles das orellas? 

Ben, non temos moita queixa, obvia-
mente sempre queremos mais pero
pórtanse bastante ben todas institu-
cións, e tamén quero dicir que nós
somos un reclamo para a xente de
fóra e un escaparate atractivo para
dar coñecer Galicia e promocionala.
Sobre todo pedimos que cubran as
necesidades fóra do recinto pola en-
vergadura de xente que se moven
eses dias. 

-Cales son as vías máis importantes
que utilizades para financiar o festi-
val?

Principalmente a entrada.
Cal e o estilo de música a folla de
ruta que prima no festival?

Realmente non pensamos nun estilo
musical concreto senón nun concepto
explícome : que sexan concertos di-
vertidos que pasen un bo rato e sobre
todo que bailen que interactúen, rock
pop, indie rock, hip hop etc 

-Algún grupo que che fixera especial
ilusión dos que ao longo destes anos
estiveron no festival?

Indubidablemente LA PEGATINA, e
ten unha explicación moi bonita, a
súa primeira actuación fora de Cataluña
foi aquí, daquela era un grupo tre-
mendamente humilde cunha proxec-

ción discutible e logo volveu 5 veces
e son xente que encheu o wizink
center recorrendo o mundo de festivais
de moito recorrido 

-Algún grupo que che faría especial
ilusión contar con el no futuro?

Un montón, quizais o que mais quero
programar novo estilo de musica tipo
Lola indigo, LOCSL PLAYA faría
gracia como se mesturaría rompería
un pouco con todo. ..o final é evolu-
cionar. Seguro nos criticarían pero
que falen. .. 

-Podes adiantarnos algo do SON-
RÍAS 2.020?

Que vamos ser maiores de idade va-
mos preparar un cartel potente e dar
que falar. 

-Dicía Gabriel Celaya que “La poesía
es un arma cargada de futuro”. O
SONRÍAS é un festival cargado de
futuro?

Creo que si porque o publico responde
que o final sen el non vale de nada e
a nosa produtora playplan pouquiño
a pouco vaise consolidándose e dando
pasos, é o noso neno bonito. 

-Rematamos agradecéndoche a túa
atención e cunha última cuestión;
podes utilizar as nosas páxinas para
animar a todos os lectores e lectoras
que aínda non vos coñezan a que se
pasen por Bueu no verán do ano
2020

Quero pensar que a maioría da xente
de Pontevedra nos coñece pero aos
que non convídoos a que o fagan
porque non van quedar indiferentes.
Esas 22.000 persoas eses dias trans-
forman o pobo, e a verdade é un or-
gullo.
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RÚA
CONCEPCIÓN 
AREAL, 226 - MOAÑA

BAR
RAMONA

Moción para a Creación do Consello
sectorial de turismo
CANGAS.

Recén rematada a tempada de maior
fluxo turístico, coḿpre facer balance e
iniciar mecanismos que nos permitan
mellorar o seu retorno minimizando o
impacto sobre o territorio e a nosa po-
boacioń. A día de hoxe o turismo en
Cangas é principalmente de verán, con
visitas dun día as nosas praias, que a
penas deixan cartos no concello, pero si
un alto impacto. As posibilidades son
moito maiores. Disponẽmos dunha ri-
queza natural, paisaxística e patrimonial
incrible, que permite ampliar a oferta
turística, diversificar oferta, e incrementar
as estancias e actividades. 

Para iso temos que traballar de forma
conxunta e coordinada entre concello,
outras administraciońs e profesionais,.
Coa finalidade de fomentar un turismo
respectuoso co medio ambiente, que
axude a creacioń de postos de traballo
de calidade e fixe poboacioń. Esta forma

de traballo conxunta pode ser o C  onsello
sectorial de Turismo , como espazo onde
ponẽr en comuń os retos e oportunidades
do sector turístico e as ferramentas coas
que conta a administracioń local para
melloralo. Coa finalidade de determinar
o modelo turístico desexable, promo-
vendo o aumento da estancia media ou
actualizando o catálogo de recursos
turísticos. As propostasson:

1. Creacioń do Consello sectorial
de turismo , onde participe o sector da
hostalaría, da restauracioń, do comercio
e da cultura.

2. Elaboracioń Plan de desenvolve-
mento e estratexia turística para o Con-
cello e/ou a Comarca do Morrazo.

3. Actualizacioń do catálogo de re-
cursos turísticos de Cangas

4. Elaboracioń de novas guías, per-
corridos e proxectos de intervencioń
cultural na vila e no resto de nućleos do
municipio



Non fai moitos anos, cando aínda exis-
tían as cintas de casete e a EXB, de

Marín a Pontevedra circulaban uns auto-
buses cuns paus enriba conectados a unha
liña eléctrica. Os troles.

Como ven sendo habitual neste noso
país alguén considerou que este método
de transporte eléctrico era pouco moderno.
O avanzado era o motor de explosión, cos
seus gases facendo xogo co fume da Celu-
losas. É unha tradición moi nosa, moi de
Marín, tirar coas cousas vellas que xa non
serven como o Priorato, a Villa Echegaray
ou calquera edificio vello de pedra con
valor histórico.

Hoxe as cidades europeas presumen
de atraso enchendo as súas rúas de mo-
dernos tranvías funcionando con electri-
cidade sen emitir fumes noxentos. Non
saben o que é bo.

Tamén teñen o vicio, como fan os na-
cionalistas de Pontevedra, de sacar os
coches do centro da cidade e transformar
as rúas para desfrute das persoas. Así lles
vai. Non poden ir co coche á porta dos co-
mercios, nin mercar tabaco aparcando ale-
gremente diante da porta do estanco.

Chegan ao extremo de non necesitar o
vehículo particular para moverse entre as
cidades e as vilas, e contan con redes de
transporte público integradas que os levan
e os traen con facilidade e con amplos ho-
rarios. En calquera deses lugares poderíase
ir de Marín a Lugo en transporte público,
incluso até Ourense, en pouco tempo e a
prezos accesíbeis a todos os petos.

Que parvos son. Tendo os salarios tan
altos como teñen, non coma nós, ben po-
derían mercar coches de alta gama e encher
os depósitos de combustíbel para ir de
norte a sur e de este a oeste a toda veloci-
dade.

Agora en serio.
Marín ten un problema de mobilidade

que se resume na ecuación: mais coches X
menos aparcamento = atascos. Necesitamos
cambiar a ecuación e só podemos facelo
reducindo o número de coches que entran
na nosa vila desesperados por atopar un
sitio onde aparcar, especialmente cando
hai algún evento que mobiliza moitas per-
soas.

O novo invento que pretenden ven-
dernos é a “cidade intelixente” como so-

lución. Xa non chega con facer aparca-
mentos disuasorios para saír do paso ante
o cabreo xeral, necesitan adubalo con ter-
minoloxía técnica e moderna como a “Mo-
bilidade Smart”, algo que ninguén sabe o
que significa. Porén, se debullamos un
pouco esa “cidade intelixente” sacaremos
como conclusión que consiste en vendernos
a obra da Avenida de Ourense adornada de
frase feitas repetindo moitas vedes as
verbas sustentábel e eficiente.

A alternativa pasa por mellorar o trans-
porte público.

Necesitamos unha rede que comunique
a vila coas parroquias e facilite a mobilidade
sen necesidade de coller o coche, e iso ten
que vir da man de todas as administracións.
Deben implicarse en mellorar o modelo de
transporte público e non, como fai a Xunta,
deseñar plans de transporte para beneficio
de determinadas empresas do sector.

Necesitamos que se melloren as co-
municación con Pontevedra, que se am-
plíen os horarios e se reduzan os prezos.
É incomprensíbel que non exista un bus
nocturno entre Marín e Pontevedra os
fins de semana, no verán ou cando hai

eventos importantes. Necesitamos que
o Morrazo teña unhas comunicacións
modernas que conecten todos os conce-
llos.

O que non queremos é que nos tomen
o pelo con propostas de “converter pro-
gresivamente o concello de Marín nun te-
rritorio Smart, centrado na Mobilidade
Smart”. @s que esnaquizan o noso patri-
monio non poden vir agora a vendernos a
moto dunha Cidade Sostíbel, moito menos
cando están ao servizo da Celulosas. Se
realmente queren un futuro sustentábel
demóstreno deixando de apoiar a esta em-
presa, e deixando de botar abaixo canta
edificación de máis de cen anos temos en
Marin.

O que queremos é unha implicación
real das administracións para mellorar a
nosa calidade de vida. Queremos unha Ci-
dade Sostíbel real, non de cartón pedra e
propaganda, aínda que lle chamen Smart.
Queremos un transporte público en con-
dicións.

Sr. Feixoo, Señores Conselleiros e Con-
selleiras, se non queren escoitar ao alcalde
de Pontevedra explicarlles o modelo de
cidade, cando menos aproveiten as viaxes
que fan a conta nosa para aprender un
pouco do que hai noutros países.

Queremos que volva o trole!
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PEDRO M. CORTEGOSO GAGO
BNG de Marín Que volva o trole!

+ QUE 2
En Moaña, na zona
das fragatas.

Billar,Futbolín, Dardos,
Conciertos,Monólogos

COÑÉCENOS¡¡
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BUEU.

No inicio do curso es-
colar, Xosé Leal, concelleiro
de educación, visitou os tres
centros educativos de infantil
e primaria da vila: CEIP A
Pedra, CEIP A Torre de Cela
e CEIP Montemogos de Be-
luso, nos cales o Concello
de Bueu realizou labores
de mantemento e mellora,
tanto no interior dos edificios
como no exterior e nos ac-
cesos. 

Leal salientou que no
colexio da Pedra os traballos
incluíron a posta a punto
de diversos espazos e a lim-
peza exterior. E no edificio
da Pedra destinado a infantil
acondicionouse un baño,
ademais da colocación de
corchos e cambio da porta
interior de madeira que dá
acceso ao patio de xogos
interior. Así mesmo estase
incidindo na mellora da ac-
cesibilidade con motivo das
obras de acondicionamento
da rúa A Pedra, as cales ve-
ñen de comezar hai dúas
semanas, e que non puideron

iniciarse antes debido a pro-
blemas relacionados co pro-
ceso de licitación. Neste es-
pazo, o acceso e ordena-
mento do tráfico é o que
máis preocupa á cidadanía
e por iso, tal e como se
acordara nunha reunión
coas directivas dos centros
educativos e policía, se pro-
hibirá o acceso dos vehí-
culos pola rúa Staffan Mör-
ling.

No CEIP Torre de Cela,
destaca o acondicionamento
de varias aulas e o pintado
das mesmas, como o caso
da Aula de Música; ademais
da colocación de parqué
na destinado ao alumnado
de 2º de primaria. 

E no CEIP Montemo-
gos de Beluso fixéronse
retoques e pintados das au-
las para eliminar filtracións,
así como a reparación dos
protectores das portas e a
mellora doutros elementos
necesarios para o inicio
deste curso. No exterior,
continúan os traballos de
arranxo do teito da entrada.

Visita do concelleiro de
educación aos centros
educativos de Bueu

Avenida de Ourense, 50 - Marín
Telf. tienda: 986 88 39 31 - Fax: 986 88 00 95
Telf nave: 986 70 32 14 - Móvil 666 45 00 95
gonbelventas@gonbelmar.es
www.gonbelmar.com

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

MARÍN

Os nacionalista de Marín ve-
ñen de presentar unha moción
sobre a aprobación da reorde-
nación e remodelación. Trans-
cribimos parte dela.

MOCIóN
Lucía Santos Omil, Conce-

lleira do Bloque Nacionalista
Galego, ao abeiro da lexislación
vixente presenta a seguinte MO-
CIÓN para o seu tratamento e
posterior aprobación, se procede,
polo Pleno da Corporación Mu-
nicipal de Marín, 

EXPóN
Recentemente foi aprobado

pola Xunta de Goberno do Con-
cello de Marín o prego de con-
dicións para remodelar o paseo
Alcalde Blanco e reordenar o
entorno da Praza de España den-
tro da programación dos Fondos
DUSI Marín 2020.

Como di no texto do prego,
o que se pretende é mellorar
medioambientalmente o entorno
e crear zonas de divertimento e
lecer para recuperar un espazo
dotado dun “gran valor paisa-
xístico, facendo unha integración
do casco urbano co mar. A in-
tención é mellorar a calidade de
vida dos e das habitantes do

noso concello mellorando este
entorno.

Actualmente o espazo para
acceder á beira do mar limítase
ao paseo Alcalde Blanco, para
o cal hai que cruzar primeiro
por unha estrada de gran densi-
dade de circulación e despois
polo medio dun aparcamento
cheo de vehículos. Urxe, polo
tanto, actuar e mellorar esta zona
para facela máis transitábel para
as persoas.

Mais esa actuación non que-
daría completa se non eliminá-
semos a barreira visual, que
desde calquera punto da Alameda
Rosalía de Castro ou da Praza
de España, representa a morea
de contedores situados dentro
da zona de uso da Autoridade
Portuaria...

Por iso, o Grupo Municipal
do BNG solicita do Pleno da
Corporación Municipal de Marín
a adopción do seguinte 

ACORDO:
Instar da Autoridade Portuaria

de Marín a que busque outra lo-
calización e retire os contedores
situados diante da Alameda de
Marín, que afectan negativa-
mente a calidade paisaxística da
nosa vila.

o BNG de Marín presenta unha
moción sobre os contenedores
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