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Pasaron meses e anos
E a mocidade pasou
Mido por noites o tempo
Ai amor ¡ Ai amor ¡

Nos estertores do último mes, do
derradeiro ano desta década, na

gris señardade do outono da miña
vida, como gris é a brétema que nace
nas terras do país galego, agroma en
min a lembranza destes versos de
Xosé Neira Vilas que evocan a dor da
frustración amorosa e o paso do tem-
po. A mocidade é unha primavera es-
plendorosa na que pensamos que as
flores de abril tinxiran de cores apai-
xonadas todo o camiño da nosa vida,
pero os meses e os anos pasan a mo-
cidade se acaba e como en todo ciclo
vital, que non ten a desgraza de ser
interrompido de maneira prematura,
despois do outono chega o inverno, a
derradeira estación da vida, a etapa

final da nosa viaxe que a marabillosa
casualidade, que propiciou a nosa
existencia, nos permitiu afrontar. O
inverno é unha estación difícil na que
só a esperanza na chegada dunha
nova primavera permite que o acougo
non se limite ao reino da fantasía,
pero cando esa estación climatolóxica
se corresponde coa estación biolóxica
e tomamos conciencia do inminente
fin biolóxico da nosa vida, a angustia
e a desafección vital soen chegar a
visitarnos para seren as nosas negras
compañeiras no tempo que nos quede,
e se esas ingratas veciñas veñen in-
vadir a nosa existencia acompañadas,
como case sempre pasa, de molestias
físicas que limitan ou eliminan as
nosas capacidades motrices, cogni-
tivas e volitivas, os nosos derradeiros
pasos por esta vida poden ser unha
verdadeira tortura totalmente anti-
tética da dignidade que sería desexable

acompañase á existencia de cada per-
soa desde o seu inicio ata o seu final.

Na nosa infancia todos necesitamos
o acougo e a seguridade que nos pro-
porciona a compañía dos nosos maiores,
pois son eles os que nos ofrecen con-
textos de seguridade e protección im-
prescindibles para poder sobrevivir; a
nosa nai, o noso pai, a nosa avoa ou o
noso avó son os nosos portos máis se-
guros, aqueles onde encamiñamos a
nosa travesía cando a treboada da dor e

a decepción descarga sobre os nosos
corazóns, ata que de súpeto as persoas
que eran a nosa estación de refuxio,
aqueles que sempre nos ofrecían a calor
da tranquilidade mesmo no medio da
xeada máis intensa, son tamén desga-
rrados polo inexorable do paso do tempo,
como unha fráxil bolboreta é esgazada
polo bater da sarabia. E cando chega o
momento da toma de conciencia de que
a compañía de quen che proporcionou
os primeiros bicos, aloumiñou as túas
ilusións e apertou as túas frustracións
se acaba, podemos e debemos facer
dúas cousas, a primeira emocional e
individual; non permitir que acabe en
soidade e non deixar que remate sen
amor, e a segunda política e colectiva;
non permitir que a voracidade inhumana
do liberalismo criminal deixe sen re-
cursos públicos suficientes que impidan
as necesarias axudas á dependencia e a
proporción dun último contexto vital
confortable e digno a quen non o teña.

Dedicado con amor a Milagros Var-
gas, por terme tendido a man, sempre
que o precisei.
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BALDOMERO IGLESIAS
Mero

Son uns idealistas, si, mais que me-
recen a consideración de todos nós.

Xentes que teñen unha vía desde a que
observan o panorama político e social
de Galiza e que para levar adiante as
súas ideas, traballan no activismo cul-
tural e informativo. Acúsanos de delito
e mesmo de pertenza a bandas organi-
zadas. E aquí non pasa como pasa nas
outras nacións do estado, nós estamos
afeitos a calar e consentir, dar por bo
canto nos digan conformados nese cruel
“algo farían”. 

Ninguén fala deles, abeirados no
silencio. Están no punto de mira, como
se dunha banda de delincuentes se
tratara. E non é certo, son indepen-
dentistas, pensan que a solución dos
nosos problemas se arranxa podendo
ser quen somos e gobernándonos pro-
piamente. Nada máis e nada menos,
claro. Pero disto non se fala e –parece
ser- non se debe falar. Por iso están
condenados neste silencio que os come,
que lles rouba a liberdade. Todo este
silencio –nos medios e dos actores
políticos- é un insulto, un ruín com-
portamento que os saca da existencia
e impídelles defensa. Noutras nacións
do estado están amparados e protexidos
por toda unha sociedade, máis cons-
ciente, que pide argumentos no rigor
da lei para que se teñan en conta feitos,
dúbidas e probas. Tendo en conta a
compensación polos erros ou excesos
e a proporcionalidade que debe carac-

terizar “sempre” a aplicación da lei. E
esta tamén é unha forma de resistir,
de esclarecer, de facer democracia.
Presas e presos sen evidencias, senón
sospeitas. Diálogo hai pouco. Aquilo
que tantas veces sae, cando se fala de
xustiza, en relación á presunción de
“culpabilidade” que lles aplican por
crelos banda armada. Non fan así, ben
sabemos, con outras persoas ás que
só consideran na presunción de ino-
cencia e, cando, baleiraron as arcas
dos cartos e dos dereitos no beneficio
dun reparto, que non devolverán. Al-
gúns xa andan facendo labores “so-
ciais” fóra da prisión despois da con-
dena. Estas cousas derivan en distintas
varas de medir e en inxustas maneiras
de aceptarse e resolver, escarmentos
impropios dun estado de dereito, dunha
democracia que se prece. Mentres,
como males colaterais, quedan unha
morea de orfos, abandonados mesmo
dos seus primeiros ideólogos e do
“enorme” silencio dos medios, que
nada din. Sabendo que propiciar o diá-
logo é unha fonte de aprendizaxe, de
escoita, de liberdades e entendemento
saíndo dos monólogos impositores ou
falsos e impostores.

Con eles andan na liña preventiva
da sospeita, pero o que fan nada hai
que llelo impida, están na legalidade,
están a facer o que cren necesario sen
cometer actos de delito. O activismo
social e político non ten esas lindes de

medo que sinalan as medidas de con-
tención xudicial e policial. Nin sequera
probas hai, e xa están sendo sinalados
por unha fiscalía de dedo lixeiro e
apuntamento rápido. Hai pouco, eles
mesmos, manifestaron o perigo que
supón que combatan así os movemen-
tos do independentismo organizado,
cos que o goberno pretende ilegalizar
ideas de auto realización, crean tribu-
nais exemplarizantes que conculcan o
marco actual de liberdades e dereitos,
democráticas en definitiva. Cómpre
falar e tratar de comprender.

As razóns sempre son as mesmas,
entrada en domicilios, acusación na
sospeita de pertenceren a banda armada
ou enaltecemento do terrorismo. Pre-
ventivamente sofren a pesada discri-
minación negativa, pasa o tempo até
que –cando lles acorda, e despois de
mal-meter e difundir datos persoais
manipulados- levántanse as medidas
preventivas e a suspensión daquelas
actividades, seica enaltecedoras de te-
rror, que non tiñan moito fundamento.
Procesos inzados de irregularidades,
de malas prácticas que incumpren os
prazos que a mesma lei sinala, todo da
man da, tristemente xa célebre, Au-
diencia Nacional especializada nestes
temas de “bandas” que ninguén coñece.
E así se van sumando tempos e “co-
mentarios” ao procedemento nunha
montaxe de “integración” e “colabo-
ración”. Chámanlle procedemento abre-

viado e dá pé a calquera cousa. Fanse
as cousas sen diálogo, sen escoitar, sen
dar pé ao encontro e entendemento.
Agora o argot é: "integración en orga-
nización criminosa para o enalteci-
miento do terrorismo", e teñen que
chamar a declarar in extremis, nos días
previos, aos últimos detidos pois nin
sequera se lles tomara declaración e
por tanto é con total indignación de
telos privados de liberdade e de que se
vexan na obriga de denunciar, diante
dos medios de comunicación, para tras-
ladar ao pobo galego e aos solidarios
demócratas da Europa respecto diante
das peticións fiscais que suman máis
de 100 anos de prisión para 12 acusad@s.
Demonízase calquera posicionamento
contestatario ou discrepante e para iso
empréganse cualificativos de esaxera-
ción inculpatoria que se fan aínda máis
evidentes neste xuízo. Cada vez está
máis claro que, en democracia, debe
ser un unha obriga falar, crear pontes
de entendemento. Anque así non.
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Cómpre falar para entenderse
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Aveciñanza comuneira non defraudou
e unha vez máis embargoume un forte

sentimento de comunidade ao ver des-
pregados, a esquerda e dereita, a centos
de camisetas verdes perfilando a estrada
de acceso para agasallar cun sonoro reci-
bimento aos concorrentes ao aquelarre
urbanístico oficiado por Arévalo e Mouriño.
A masiva presenza da veciñanza podería
parecer razón de peso para que a xente de
ben se abstivera e recuara, pero a cobiza
non ten domicilio fixo e maioría foi en-
trando sen reparo a ser cómprices do des-
propósito medioambiental que alí se estaba
xestando. Algúns estiraban o pescozo apa-
rentando ser importantes pero o seu sorriso
nervioso delatábaos. Outros apuraban o
paso coa mirada esquiva. Só as de corazón
de brea pasaron altivas e indiferentes ao
clamor da veciñanza. 

"NIDIA, MOURIÑO, O MONTE É DOS

VECIÑOS" centos de gorras unísonas foron
ninguneadas. O tintíneo das moedas nos
seus petos é o único que escoitan os per-
petradores desta desfeita ecolóxica. 

As artificiosas luces da posta en escena
da colocación da primeira pedra non disi-
paron as sombras da sospeita, máis ben
as alongaron ata o tétrico. A cópula entre
a ambición e a cobiza só podería ter por
enxendro esta abominación. Algún destello
no dispositivo policial despregado para
intimidarnos e irían a tomarlle medida
das monecas a Nidia e Mouriño adiantado
así o traballo por se cando a Xustiza dita-
mine resulte que estiveron deixando o mal
ás súas costas? 

Como mellorarían as cousas se a nosa
pequena francotiradora social deixara de
usar os dedos para sinalar como delin-
cuentes aos veciños e veciñas que loitan
polo ben común e os empregara para

contar os votos das pasadas eleccións mu-
nicipais agora que insiste en presentalas
como un plebiscito sobre o futuro do
monte. Porque a pesar de todas as súas
mentiras de pret a-porter, as defensoras
dun Mos verde sumaron e suman máis
apoios que ela. Daquelas súas rotundas
afirmacións electorais: "nunca expropiarei"
e "endexamais se levará a cabo sen o con-
senso de Tameiga " só queda a rotundidade,
a mesma, pero que agora devora comu-
neiros con fame atrasada. 

A súa parella de baile, o indiano, re-
tornou coa intención de facer unhas se-
gundas américas despregando as súas ave-
zados dotes en misturar o público co pri-
vado. Arribou pisando forte, presumindo
de primoxénito do abolengo espoliador e
de bruces atopouse portando o sambenito
de advenedizo entre a alcurnia autóctona.
A Madre Patria é coto de caza exclusivo e

non hai busssines sen peaxe. Non son
capaz de imaxinar aquel momento no que
se atoparon por primeira vez Arévalo e
Mouriño sen que o ceo sobre as súas
cabezas non fora esgarrado por un terro-
rífico arco voltaico. A natureza tivo que
alertar do funesto encontro. A realidade é
máis imperceptible, pero estou segura que
alomenos houbo un alarido premonitorio
na metade desa noite. Quizás non foi máis
que un de tantos. Quizás a Natureza que-
douse afónica e languidece inerme ante
tanta tropelía. 

A natureza vai ter que aprender a
confiar de novo na humanidade, alomenos
nunha boa parte dela. As comuneiras de
Tameiga imos darlle unha proba de vida.
Os alicerces entre a veciñanza comuneira
son tan fortes que cando cruzamos a
mirada brila un Non Pasarán! A nosa
alianza coa terra está selada. 

CATALINA COIA SOLIÑO
Secretaria da Asociación Veciñal
da Portela - Tameiga Baixo a alongada sombra da sospeita 

opinión

CALLE RAMÓN GONZÁLEZ, 12
O PORRIÑO - 986 337 807 Coñécenos¡¡¡Coñécenos¡¡¡

BAR PAZO DE MOS



Ao día seguinte do Black Friday, Vi-
lagarcía espertaba coa nova do adeus

dunha das súas librarías máis senlleiras:
Pampín anunciaba que bota o peche
arrasada polas novas formas de comercio:
“Foi moi difícil saír adiante logo da cri-
se… e mira, finalmente non saín”, di a
súa propietaria, e non se sabe se as
bágoas que mantén a raia son de rabia
ou de tristeza. María Jose Mesejo cre
que a fin de máis de cincuenta anos de
historia é provocada “polas grandes su-
perficies, san Amancio e san Amazon…”
e augura que dentro de apenas uns anos
“non vai quedar unha tenda aberta en
toda a cidade”.

É irónico que o anuncio coincida con
ese venres negro que a pesar da voráxine
non só non palía senón que agrava o
loito polo pequeno comercio. Multina-
cionais e venda on line absorben as com-
pras. Amazon iniciouse, precisamente,
coa venda de libros pola rede. Agora é
difícil atopar un produto que non venda. 

Tampouco deixa de ser irónico que o

seu público sexa a xente moza, a mesma
que, tamén os venres, encabeza as mo-
bilizacións medioambientais lideradas
por Greta Thunberg. Non hai nada menos
ecolóxico que mercar por internet, -e
por tanto, a moitos quilómetros da casa-
, un produto que tes dispoñíbel na tenda
do lado, aforrándolle ao planeta a circu-
lación de miles de avións, trens ou ca-
mións. 

O 15 de decembro, -o mesmo día en
que Pampín deixaba de vender prensa
diaria para subsistir ata o 31 no intento
de liquidar existencias-, a cimeira do
clima pechábase sen acordo pola reti-
cencia a reducir emisións de países como
Brasil, un dos grandes referentes actuais
de destrución do planeta coa queima do
Amazonas. 

A paisaxe da fin de década non pode
ser máis desalentadora. Cambiamos Ama-
zonas por Amazon e tendas que venden
clips por clics que nos deixan sen tendas. 

É a fin da vida nas cidades tal e como
a coñecemos. 

O comercio ilumina as vilas, é a ver-
dadeira economía circular: a libreira ía
a media mañá tomar café no bar que lle
merca o pan á panadería de enfronte,
tan simple como iso. Pero ademais, a
libraría era lugar de encontro de persoas
xubiladas, funcionariado e crianzas que
ían os domingos a mercar cromos. Hai
quen di que as novas tecnoloxías nos
fan avanzar. Cidades como Pontevedra
amosan que o avance está en crear es-
pazos de convivencia. O novo comercio
destrúe as relacións sociais. Tamén por-
que destrúe o xeito de relacionarse tra-
balladores e patronal. Explícao moi ben
Ken Loach no seu último traballo: Sorry,
we missed you. O comercio on line difi-
culta, case imposibilita, calquera tipo
de movemento obreiro, de loita sindical,
abocando indefectiblemente a un em-
peoramento das condicións laborais.
Moitas das persoas que se encargan do
transporte das compras on line son
falsos autónomos que como Kris Hitchen
no filme de Loach convértense en es-

cravos deste capitalismo voraz. É o adeus
definitivo ao Estado de benestar. 

O cerne da nosa estupidez radica en
alimentar un xigante que devora esta-
blecementos –case catro mil pecharon
en Galiza os últimos catro anos- sen
eructar nada a cambio. Segundo un ar-
tigo de Expansión, calcúlase que Amazon
ingresou o ano pasado polas súas ventas
en España máis de 4.200 millóns de
euros. Apenas tributaron 46. En im-
postos pagou 7. Mentres, a presión
fiscal crece para o traballo autónomo.
Ese que mandamos á papeleira de re-
ciclaxe cun só clic. Outra libreira resumía
un día o colmo da cegueira individua-
lista: unha clienta dixéralle a unha em-
presa de transporte que, como non ía
estar na casa, lle deixara na súa libraría
o paquete de libros que mercara por
internet. 

E así andamos. Ata o día en que nos
deamos conta de que non podemos mer-
car por Amazon nin os nosos dereitos
nin un novo planeta. 
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Do Black Friday ao loito polo
comercio, os dereitos e o planetaMONTSE FAJARDO 
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Chámome Senlúa e son membro da
resistencia arraiana. Perdoade que

leve días sen escribir no diario. As
longas xornadas de viaxe déixanme
exhausta e ademais desde que nos
adentramos na zona máis escura de
Mortefría decidimos viaxar coa luz que
reflicten os fragmentos da extinta lúa,
un feble luar que eu aproveitaba para
escribir e agora guía os nosos pasos.
Despois de tantos días en perpetua
escuridade os nosos ollos afelináronse
e só nos treitos con maior dificultade
activamos as dinamos dos ciclosolares.
Os focos alimentados polas dinamos
permiten unha boa visión pero son un
esforzo extra para as nosas pernas
cansas. 

Hoxe decidimos tomarnos unha
xornada de descanso na travesía e
aproveitar que estamos ao carón das
ruínas dunha gran cidade para facer
un rastrexo de víveres. Non é doado
atopar alimentos en bo estado pero a
fortuna só sorrí a quen acude ao seu

encobtro. Os soterrados das casas illa-
das soen ter o número premiado e
atoparnos neles con enlatados apro-
veitables. Nas cidades hai que peitear
os supermercados con bodegas pero
moitos xa foron saqueados incluso an-
tes da detonación da lúa. Despois da
devastación moi poucos sobreviviron
e sobraban alimentos, pero así como a
Terra foi expoñendo a zona escura ao
devastador sol só os enlatados ago-
chados a bo recado permaneceron co-
mestibles. 

Non. Non me esquezo de contarvos
o motivo da algarabía que interrumpiu
a última entrada no diario. A excitación
dos meus compañeiros estaba motivada
polo descubrimento dun arsenal con
munición aproveitable nos soterrados
do edificio onde nos atopabamos des-
cansando. Hai moitos anos que o noso
pobo renunciara a portar armas de
fogo. As condicións climáticas extremas
deixaban inservible a munición pero
ademais para un pobo que camiña en

soidade non ten máis que os seus pro-
pios pantasmas nos que facer puntería.
O noso pobo converteu esta caristía
nun fervoroso pacifismo raiando a re-
lixiosidade. No noso forzado pacifismo
só blandimos armas blancas usadas
meramente como ferramentas.

A sorte de acudir tarde ao soterrado
fíxome decatarme de que en medio do
alborozo da nosa escolta atopábase
Malatesta aterrado no medio do abismo
que se lle abría ante herexía pacifista.
Borrei da miña faciana calquera signo

de ledicia polo descubremento e contive
a herética algarabía intentando así
rescatar ao meu fanático pacifista do
insondable hermetismo onde se refu-
xiara. 

Unha vez que a serenidade e o si-
lencio volveron a estar presentes mu-
sité o estribillo dunha vella tonada in-
fantil mentres lentamente me achegaba
ao meu antigo compañeiro da infancia.
Sobre a punta dos meus pes collino
polos hombreiros e fiquei a mirada
nel ata que a miña melodía de Hamelín
trouxonolo de volta. Cando os seus
ollos restableceron contacto coa súa
contorna o resto beleirara con insos-
peitada axilidade o compartimento
agochando o arsenal nun recuncho do
pasillo. 

O seu insistente balbuceo: "non,
non podemos, será a nosa perdición,
non…" non me deixo lugar a dúbida,
Malatesta afundiríase coas súas férreas
conviccións antes que renunciar a elas. 

Na urdidumbre do engano non tecin
fios que me ataran afectivamente. A
miña determinación só recoñece á rec-
tilínea como tránsito para o pobo
arraiano. Os azos afectivos non serán
unha distracción como fun eu mesma
para a miña nai, nin deixarei que a
nostalxia que tanto turbou ao meu avó
nos marque a derrota nunha eterna
geodésica e menos caer na arañeira

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

(Este sexto fragmento do diario de Senlúa Arraiana foi recupe-
rado e adiantado ao noso tempo por Noitepedralonga, fiel ca-
marada do avó da futura lider da resistencia arraiana). 
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da melancolía. Como detestaba ese per-
manente desapego da realidade no que
finou a miña avoa. 

Nesa inquebrable recta cara a con-
quista do paradiso perdido as armas
atopadas foron distribuídas e agochadas
entre o resto dos membros da expedi-
ción, mantendo así aparentemente in-
maculada a bandeira pacifista enarbo-
lada por Malatesta. 

O futuro xulgará as miña acción
pero non será quen de cuestionar a
miña determinación. A miña fe na forza
da determinación non é froita da árbore
da ignorancia. Cantos muros desplo-
maron os activistas ecoloxistas con moi
poucas mans pero co poderoso músculo
da determinación afianzada na verdade.
Mentres o tictac da conta atrás ecoaba
non desfaleceron pero non houbo trom-
petas que derruaran as murallas da co-
biza que aniñaba naquela decrépita so-
ciedade. Todos aqueles adoradores do

individualismo toparon de bruces coa
verdade que se negaban a admitir, só
cando está tomou forma de cadalso
acadou ser protagonista da súa reali-
dade. Os seus pecados foron expiados
polo planeta, a vida entregada como
penitencia, a vida masacrada como es-
tigma imborrable para os supervivintes. 

No noso mundo a realidade camiña
da man da verdade polo filo da guadaña.
Un despiadado verdugo para quen lle
da as costas á verdade. 

Teño fe na determinación do meu
pobo por conquistar o futuro e cobrar-
nos a débeda co vestixio do pasado
pero cuán inquebrantable voltase a
miña fe cando a correlación de forzas
co o enemigo resúltanos favorable. Por
iso a miña determinación quere ter un
capitán de artillería que lle poña o
acento ás palabras que non entendan
os nosos enemigos. 

Cantas ilusións de reencontrarme

con Malatesta albergaba ao comezo
desta travesía pero que angostos é o
camiño. Non hai cabida na miña mochila
para ilusións superfluas, só é cuestión
de tempo que o abismo ábrase de novo
para Malatesta e teño que estar prepa-
rada para cortar a cordada que nos une
evitando que nos arrastre a todos. 

Comecei este diario co afán de deixar
constancia do devenir do meu pobo,

do seu asalto ao ceo e non para resaltar
os avatares da miña vida persoal. Pero
o certo é que plasmar aquí as miñas
inquedanzas axúdame a manter a cor-
dura. Necesito saír e ver os fragmentos
da lúa, entornar os ollos e recompoñer
á raíña da noite alumbrándome o ca-
miño que xunta o pasado co futuro
para otorgarnos un presente sen capi-
tulacións. 

UN FABULOSO 2020 PARA TODOS OS NOSOS CLIENTES E AMIGOS

BAR JONATHAN, EN BUDIÑO



O CELTA NON DÁ SAÍDO DO TÚNEL , MÁXIMA IGUALDADE
NA CABEZA DA LIGA E O DEPOR ASÓMASE AO ABISMO

opinión

Acaba o ano e o celta non foi quen de
coller unha boa racha. Despois da vitoria

a domicilio fronte ó Villareal o equipo chegaba
pletórico ante o Valladolid e, pese os bos
momentos  nalgunha fase do partido, nin-
guén foi capaz de marcar (0-0). O seguinte
encontro contra o Leganés supuxo un duro
golpe para o equipo, máis que pola derrota,
pola forma de perder (3-2) xa que na primeira
parte asistimos, posiblemente, a os peores
minutos da tempada e a mellora nos últimos
minutos non foi suficiente. O partido do

Mallorca era vital para o equipo celtiña que,
pese a mellorar a imaxe e poñerse por diante
no marcador dúas veces, acabou cometendo
erros fronte un equipo que xogaba con dez,
polo que o empate final (2-2) soubo a pouco.
Onte o equipo viaxaba a Valencia para en-
frontarse ó Levante no último partido do
ano, pero pese a boa primeira parte e poñerse
por diante do marcador, acabaron cunha
dolorosa derrota por (3-1). Esperemos que
o novo ano empece dun mellor xeito porque
senón vaille tocar sufrir outro ano mais.

No mais alto da táboa termina o F.C.
Barcelona que, pese a non ter o brillo de
outros anos, está a sacar os partidos adiante,
grazas ao gran nivel de Leo Messi que, cun
gran gol conseguiu sacarlle os tres puntos ò
Atlético de Madrid (0-1). Unha semana des-
pois, fronte o Mallorca(5-2) Messi volveuu
a ser decisivo cun hat-trick. Cun empate
saldáronse os encontros contra a Real So-
ciedad (2-2) e fronte o Real Madrid , partido
cunha gran expectativa que acabou  sen
goles e con moitas dúbidas entorno a Val-

verde. A vitoria frente o Alaves (4-1)na
ultima xornada do ano deixa o equipo no
mais alto da táboa.

O Real Madrid  acaba o ano cun sabor
agridoce, despois de conseguir dúas boas
vitorias fronte o Alaves (1-2)e Espanyol(2-
0) e un bo empate no último segundo fronte
o Valencia (1-1). Salíu reforzado do  Camp
Nou (0-0) despois de facer un gran partido
fronte o máximo rival no que só faltou o gol
.Onte frente o Athetic de Bilbao (0-0) vol-
veron  amosar a carencia que teñen de cara
a gol sendo unha urxencia fortalecer a dian-
teira.

E rematamos falando do  Deportivo da
Coruña un histórico co noso fútbol que está
pasando grandes dificultades  tanto a nivel
institucional, cun cambio de dirección, coma
deportivo, cuns resultados desastrosos. O
ano traeralles un novo  presidente e posi-
blemente, novo adestrador, moito terá que
cambiar a dinámica e moi acertados  terán
que ser as  fichaxes para que o equipo
consiga salvar a categoría e non caer no
pozo da 2ºB.

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

[8] Decembro 2019 

PRAZA DO CONCELLO 1 - SALCEDA



Decembro 2019 [9]

entrevista de Tino Lago

Queremos coñecerte un pouco mellor
Eva, de onde es ti?

Eu son de Mos, e con excepción de ca-
tro anos que vivín en Atios,  toda a
miña vida residín no meu pobo e a ver-
dade síntome moi identificada con el.

Sen embargo, eu creo que no teu
concello hai pouca conciencia de
pobo. Explícome: se lle pregunta-
mos a alguén de Cela, de onde é,
dirá, con seguridade, que é de Cela,
se facemos o mesmo con alguén de
Torroso dirá que é de Torroso e se
rematamos a enquisa cunha persoa
de Tameiga, contestará que é de Ta-
meiga, non te parece que Mos ten o
problema de que a conciencia co-

lectiva de identidade común, é es-
casa?

Si, seguramente tes razón, pero a min
iso non me pasa porque eu son de Mos,
Mos, polo tanto a identificación emo-
cional co meu pobo é moi elevada e a
conciencia da miña identidade téñoa
absolutamente clara.

Ben, e no aspecto profesional tamén
te queremos coñecer, como chega-
ches ata aquí?

Como a maioría dos camiños que
tomamos na vida foi a casualidade
o motor que impulsou esta marabi-
llosa aventura. Eu non tiña nada que
ver con este sector, traballei bas-
tantes anos no sector do comercio

téxtil exercendo funcións de coor-
dinación.

Gustábache?
Si, moito, pero chegou un momento
no que a crise afectou moitísimo ao
sector e tomei a decisión de mar-
charme, estamos falando do ano
2014,e naquel momento xurdiu a oca-

sión de montar, neste mesmo local
unha clínica de fisioterapia. Aquí es-
tabamos dúas persoas, unha que se
ocupaba da práctica da fisioterapia
propiamente dita e eu que realizaba
funcións de tipo administrativo.

En 2017 décheslle un xiro impor-
tante ao negocio verdade?

“SE CHORAS PORQUE NON PODES VER O SOL, AS
BÁGOAS NON CHE DEIXARÁN VER AS ESTRELAS”
RABINDRANATH TAGORE: A mensaxe que transmite este fermoso
pensamento do gran poeta hindú, é a filosofía que inspira este negocio
situado no alto de Puxeiros, a carón da oficina de correos. BIO TERAPIAS
EVA VARELA é un centro de masaxes e terapias alternativas que aborda
desde unha perspectiva integral, tanto paliativa como preventiva, a
mellora da nosa saúde física e mental, a procura dun estado de equilibro
harmónico entre o noso corpo e a nosa mente, en definitiva unha forma de
facernos a vida máis cómoda e feliz. Foi un pracer conversar con Eva, unha
muller intelixente e sensible que ten moito que dicir. Velaí vai o que deu
de si a nosa charla

BIO TERAPIAS EVA VARELA EN PUXEIROS, MOS
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Si, no mes de xullo deste ano pecho, e
doulle un cambio importante tanto de
imaxe como conceptual. Volvín abrir
en setembro dese ano tamén como fi-
sioterapia, pero só fixemos fisioterapia
ata decembro.

Na actualidade o que ofrecedes son
servizos máis amplos e diversos, ver-
dade?

Efectivamente, agora non facemos
fisioterapia. Agora traballamos dúas
persoas, eu mesma e a miña compa-
ñeira Rebeca que é quiromasaxista,
osteópata e tamén practica a refle-
xoloxía acupuntura e terapias alter-
nativas naturais, todo isto foi un cam-
bio moi importante.

A mellor?
Estamos no proceso para que sexa así,
a miña ilusión é que sexa así, os meu
sono é que sexa así e estou segura de
que co traballo de Rebeca o meu, e o
cariño e confianza que nos dan os nosos
clientes e amigos vai ser así con cer-
teza.

As terapias que desenvolvedes son
para tratar lesións ou molestias cor-
porais, pero só facedes terapia pa-
liativa, ou tamén traballades a pre-
vención?

Tamén facemos terapia preventiva.
Se non coidas o corpo máis cedo que
tarde acabarás pagando as conse-
cuencias. Polo contrario se realizas
terapia preventiva de maneira máis
ou menos regular tes moitas posibi-
lidades de atenuar, incluso de evitar

molestos problemas futuros inheren-
tes ao paso do tempo, de feito eu
convido aos lectores e lectoras a que
nos dean a oportunidade de distin-
guirnos coa súa confianza. Teño a
certeza de que pronto notarán as
consecuencias en positivo na súa ca-
lidade de vida.

Cales son os hábitos de vida que de-
bemos evitar para protexernos e
previr molestias no futuro?

Bufff, este é un campo moi extenso.
Debemos mellorar os nosos hábitos fí-
sicos; sedentarismo, malas posturas,
mala alimentación, pero tamén os emo-
cionais, o estres e os desequilibrios
emocionais poden ser tan perniciosos
para a nada saúde física como as malas
prácticas físicas.

En serio, Eva?
Absolutamente Tino.

Vamos ver Eva, eu aparentemente
estou ben de saúde, non teño nin le-
sións nin molestias, pero confésoche
que vivo a toda pastilla; sempre es-
tou estresado, fago centos de kmts
de estrada á semana e non teño
nada de tempo para min, cres que
preciso un tratamento preventivo?

Eu creo que precisas axuda para equi-
librarte mellor si. Hai unha vinculación
importantísima entre a nosa parte emo-
cional e a nosa parte física, e se a pri-
meira non está ben, ten a plena certeza
Tino, que a segunda se acabará vendo
afectada sen ningún xénero de dúbida.
A prevención é a mellor maneira de

que non teñas problemas serios no fu-
turo.

Vaia, pois prométoche que cando
teña algo de tempo me poño nas vo-
sas mans

Ha ha ha ha, cando queiras, aquí esta-
mos Tino, pero vouche dar, se me per-
mites, un pequeno consello; procura
facerche algo de tempo para ti, é o
único que temos na vida.

Tomo nota, Eva, sempre tiven o cos-
tume de facerlle caso a quen sabe máis
ca min. Mira outra cousa, de todos os
servizos que ofreces chámame a aten-
ción supoño que polo exótico o da ma-
saxe hawaiana; en que consiste?

É unha masaxe física de hora e media
de duración que trata de equilibrar o
corpo e a alma.

Miña nai, hora e media.
Si, 90 minutos todos para ti, na procura
da harmonía interior e o equilibrio entre
o corpo e a alma, trabállase todo o
corpo, desde a cabeza ata os pes, e paga
a pena Tino, especialmente para as per-
soas que están sometidos a doses nota-
bles de estres consegue resultados mi
positivos.

O aspecto económico é importante?
Abofé que si, e por iso as nosas terapias
están ao alcance de todos os petos.

Cando alguén acode a recibir unha
masaxe quen soe ser máis cohibido
os homes ou as mulleres?

Aos homes, en liñas xerais, cóstavos
máis abrirvos.

Se alguén desexa contactar con vós,

como ten que facer?
Polas nosas redes socias facebook, ins-
tagran pola nosa web, polo noso correo,
chamando por tfn ou visitándonos fisi-
camente: www.bioterapiasevavarela.es,
bioterapias evavarela@gmail.com,  986
488 839, 661 935 552.

É necesario reservar ?
É recomendable.

A tipoloxía xeral de clientes que tes,
cal é?

Hai de todo tipo, pero priman os de
mediana idade.

Nada máis Eva, moitas grazas pola
túa atención e aquí tes as nosas pá-
xinas para dicir o que queiras, se
queres aos tes clientes.

Si, claro que quero, e o que desexo e
expresar as grazas e a consideración
máis inmensa, inmensa como o máis
inmenso dos océanos, a todos os
meus clientes e amigos pola súa con-
fianza e compañía, asemade quero
comprometerme a pór sempre o me-
llor de min mesma para que a nosa
casa, o noso centro de terapias, sexa
tamén a súa. Tamén quixera diri-
xirme aos que aínda non nos coñe-
cen, para, con toda a humildade da
que son capaz de expresarme pedir-
lles que nos dean a oportunidade de
coñecernos, de como di o noso lema,
que SE PERMITAN SENTIR E ES-
COITAR O SEU CORPO asegúro-
che Tino, que van saír agradable-
mente sorprendidos.

Moitas grazas Eva.
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Para min, Loli, que xa estiven aquí
varias veces resulta un tanto estraño,
non ver a Marcos, como lle vai a vida?

O Primeiro benvidos, estou encantada
de recibirvos. Marcos, para min, é unha
persoa especial tanto desde un punto de
vista político como humano, podo dicir
con orgullo que é o meu amigo, afortu-
nadamente el está moi ben.

Supoño que estará máis tranquilo e
con menos presión, non?

Máis tranquilo e sosegado. Pero eu sem-
pre lle digo que vai ser político toda a
vida.

Esa tranquilidade que gañou Marcos e
a presión que perdeu, supoño que para
ti sería o proceso inverso?

Poder ser, teño maior responsabilidade
abofé que si, pero lévoo moi ben, con
moita ilusión e cunha actitude moi po-
sitiva. Eu levaba oito anos formando
parte dos diferentes gobernos de Salceda,
e teño maior responsabilidade porque
son unha persoa moi responsable, pero
tamén son unha persoa de equipo e iso

supón repartir un pouco as cargas, aínda
que a decisión final sexa miña, é com-
partida. Gústame consensuar sempre co
equipo de homes e mulleres que me ro-
dean. Neste caso mulleres, que somo
maioría. 
A situación aritmética do Concello de
Salceda é un pouco peculiar, ti vas ser
alcaldesa dous anos e Verónica Tourón
do PSOE vai ser alcaldesa outros dous.
Esta cohabitación esixe un nivel de
compenetración moi elevado e de co-
municación moi importante, porque se-
nón sería moi difícil traballar. Existe
ese nivel de compenetración e compati-
bilidade coas túas compañeiras do
PSOE?

Esta é a pregunta que máis me repiten
ultimamente, e sempre digo o mesmo,
a relación é excelente. Sei que é un
acordo peculiar pero non podiamos per-
mitir que chegara o goberno do PP a
Salceda. Tivémolo claro desde o prin-
cipio, e nun exercicio de responsabilidade
e madurez, decidimos, Movemento Sal-

ceda e PSOE, chegar a un acordo. Este
vai ser, sobre todo, produtivo para os
veciños. Temos un equipo que funciona,
estable e con maioría. Isto da unha tran-
quilidade tremenda.

En feitos concretos, que se fixo nestes
seis meses polos veciños e veciñas de
Salceda?

En canto a obras, rematamos algunhas
que eran moi importantes e deron outra
imaxe a Salceda. A obra da Devesa; a
do antigo Campo da Feira, que mudou
por completo a visión de entrada á vila,
máis accesible e moderna. Falamos
tamén do espazo da Gándara, unha zona
humanizada e que se recuperou para a
accesibilidade. 

Un pequeno inciso. Nas redes sociais
do PP definen a obra da Gándara como
unha autentica chapuza. 

Supoño que para o PP son “chapuzas”
porque non as fixeron eles. Totalmente
en desacordo coa súa opinión. Creo que

“TEMOS UN EQUIPO QUE FUNCIONA, ESTABLE E CON
MAIORÍA. ISTO DA UNHA TRANQUILIDADE TREMENDA”

entrevista

Despois de 12 anos na alcaldía, Marcos Besada, cedía a testemuña, o
pasado maio, á súa compañeira de Movemento Salceda Loli Castiñeiras. A
aritmética deste concello non é doada, de feito o goberno municipal xurde
dun acordo entre MS e o PSOE que fará a Loli alcaldesa os dous primeiros
anos do mandato, e a Verónica Tourón do PSOE os dous últimos.
Achegámonos ata o concello de Salceda a coñecer e a conversar con Loli.

LOLI CASTIÑEIRAS, ALCALDESA DE SALCEDA



é un exemplo de humanización e incluso
de mobilidade. Está avalada pola De-
putación de Pontevedra e polos seus
enxeñeiros, non sei con que criterio fan
esta crítica. Cando se fai unha crítica
ten que ser responsable, baseada en ar-
gumentos sólidos, e non que se diga
unha chapuzada sen máis. Que definan
as súas críticas e se cadra poden aportar
argumentos para mellorala..
Foron meses de moitas obras ao mesmo
tempo, que xeraron moitas dificultades
para a veciñanza, pero o que conseguimos
foi unha vila moito máis fermosa e
moito máis accesible, que coida, sobre
todo, dos colectivos que nos importan.
Infancia, maiores e as persoas con dis-
capacidade.
Aquí tamén quero falar das parroquias.
Desde a remodelación da antiga escola
de San Xurxo para convertela en centro
onde se atenden enfermidades neuro-
dexenerativas en colaboración con AFA-
GA, desde Parderrubias a mellora do
Penedo Redondo para que diferentes
clubs deportivos e a nosa escola de
fútbol Denis Suárez segan tendo cobertura
e poidan ampliar a súa capacidade de
nenos e nenas, as melloras viarias na
Petoa, na feira ata o enlace que une pa-
rroquias como Parderrubias e Soutelo.
As parroquias tamén son Salceda e a
nosa atención con elas vai ser especial.
Isto é no que se refire as obras, pero
para min hai algo fundamental que son
as pequeniñas cousas que afectan á nosa
veciñanza, para coñecelas saímos á rúa
e preguntamos, escoitamos e procuramos
solucionalas

Salceda ten unha peculiaridade impor-
tante, en plena crise demográfica sodes

das vilas de todo o país cun índice de
nenas e nenos máis elevado.

Si, que gusto dá escoitar isto.Onte escoitei
os datos de que Galicia é a comunidade
que máis poboación perde, estamos a
un nivel de nacementos dos anos corenta,
e pensei, que sorte teño como alcaldesa
porque a nosa vila ten moitísimo futuro.
Temos unha media de nacementos en
torno aos cen ao ano.

Que explicación ten ese fenómeno?
Sodes moi felices e facedes moitos fillos
e fillas?

Ha ha ha. Isto poeticamente está moi
ben pero, penso que é un resultado de
termos realizado, os gobernos de Marcos
Besada, políticas adecuadas baseadas
na creación de servizos que lle facilitaran
a vida ás persoas, como por exemplo:
comedor escolar, a gardería Galiña Azul,
acción temperá, gabinete de logopedia
e pedagoxía, un Centro de Saúde novo..

Falemos do novo Centro Médico. 
O Centro de Saúde foi unha loita e
unha pelexa de anos tremenda. Teño
que recoñecer e valorar a xestión do
conselleiro Almuíña. O prazo de inau-
guración está previsto para maio do
2020 e todo apunta a que incluso podería
estar antes. O día que inauguremos o
Centro de Saúde estarei moi contenta,
pero temos que estar atentas e en comu-
nicación co equipo de médicas e médicos
do noso Centro de Saúde polo plan do-
tacional. Salceda necesita outro médico
ou médica que xa está comprometido
polo Sergas, pero precisamos Pediatría,
só temos unha pediatra para unha po-
boación de 1600 nenos e nenas, así a
atención pediátrica non é posible. 

Que tedes pensado facer co edificio

onde está o Centro de Saúde vello?
A idea fundamental é transformar ese
edificio nun Centro Cívico. A sociedade
de Salceda é moi dinámica, temos moitas
asociacións e colectivos que moitas
veces non teñen espazo onde desenvolver
as súas iniciativas..

Antes cando falabamos da oposición
do PP, estes mencionaron que o voso
goberno é un goberno de malgasto. Su-
poño que estarás en desacordo?

Gustaríame que concretasen cando xe-
neralizan. Non podo estar máis en de-
sacordo. Se consideran propaganda deste
goberno o patrocinio a deportistas de
elite para que sigan adiante coa súa ca-
rreira deportiva, investir con dípticos
informativos ou nos medios de comu-
nicación para trasladar con transparencia
á cidadanía o que fas desde o concello,
ter un salario digno ou unha nómina.
Eu chámolle malgastar a outro tipo de
cousas que fai o PP e que non paga a
pena mencionar.

A oposición do PP non é unha oposición
construtiva ao teu xuízo?

Vou xulgar este inicio de mandato. Tra-
tamos que formen parte dos grandes
proxectos e contar coa súa opinión. Non
teño ningún problema en ir da man do
PP, do PSOE e de ningún outro partido.
Falar con calquera outra administración,
sexa da cor que sexa. O que quero é
conseguir resultados para a nosa vila.

Esa a túa actitude política, a busca de
consenso no beneficio dos salcedenses.
Eu pregúntoche a túa valoración sobre
a actitude política da oposición do PP.
É construtiva ou non?

Agora mesmo seguen nesa liña de des-
trución. Durante o último ano do anterior
mandato sufrimos un acoso tremendo a
través das redes sociais. Eu sei que a
veciñanza sabe que detrás deses perfís
falsos estaba o PP cunha campaña de-
moledora. 

Estamos a piques das festas do nadal.
Definídelo como un programa de nadal
diferente, por que?

É diferente porque é o noso, fixemos
un tremendo esforzo para que estes co-
lectivos dos que levamos falando na
entrevista véxanse representado. Pre-
tendemos que ese respecto a nosa cultura
e a nosa lingua estea presente.

E para o entroido, xa tedes algo pensa-
do?

Este é como o noso sinal de identidade.
Temos a sorte de contar con colectivos
sociais tan importantes que xa un pouco
o cociñan eles, só temos que encaixalas
pezas. No entroido tradicional da Feira
e Barreiro, aí non te metas….Converten
ao domingo do entroido no máis especial,
rechamante, numeroso…
De todo o país galego problablemente.
Eu vou ser algo máis humilde e vou
dicir da Comarca ou da Área Metropo-
litana.

Como son as relacións do Concello coa
Deputación de Pontevedra e a Xunta
de Galicia? 

A miña relación coa Deputación é ex-
celente. Agora e nos mandatos anteriores.
O traballo da Deputación con Salceda é
moi bo. O Plan Concellos, a min paré-
ceme unha forma excelente de traballar. 

Atendendo a criterios obxectivos como
poboación, dispersión e extensión.

Encantaríame que estes criterios foxen
utilizados pola Xunta, téñoo clarísimo,
aos concellos daríalle un aire e unha
vida nova.
Coa Xunta aínda non teño ningún tipo
de relación, solicitei tres entrevistas con
diferentes consellerías e supoño que me
recibirán como reciben a outros alcaldes
e alcaldesas.

Hai moito tempo que as solicitaches
Loli?

A primeira vai facer dous meses, e as
dúas últimas coa Consellería de Educa-
ción e a de Estruturas fará un mes e me-
dio, terei que darlles algo máis de tempo.
Arrincaremos o ano intentando que me
reciban como o fan cos demais. Espero
que non sexa pola cor política e vou a
crer que me recibiran pronto.

Imos rematando, iniciamos a Conversa
cunha pequena confusión, eu pensei
que te coñecía da última Gala que fixe-
mos en xaneiro. No ano 2021 teremos a
seguinte, en xaneiro aínda serás alcaldesa.
Espero contar contigo e que poidamos
vernos nese momento.

Non puiden asistir como concelleira,
pero penso asistir como alcaldesa.

Mira que queda gravado, estás obri-
gada. 

Por iso o digo. 
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PORRIÑO.

Segundo a Directiva da CMVMC
de Atios, a plantación de árbores na
canteira “Ferro”, ubicada en Atios,
culmina os traballos dunha restauración
chea de irregularidades. Non é ouro
todo o que reloce. Ferro é un paradigma
do que foi e é a explotación do granito
no Porriño. A restauración converteuse
nun negocio tan lucrativo como a
propia extracción de pedra. Un gran
negocio do que os veciños do Porriño
obtiveron escaso proveito.

A restauración de Ferro, que asumiu
directamente Pocasa logo da creba da
empresa que tiña subarrendada o dereito
mineiro, efectuouse sobre unha super-
ficie que excedeu moito o perímetro

da concesión, que abrangue arredor
de 31.000 metros cadrados. Porén o
recheo levouse a cabo sobre unha área
aproximada de 4,5 hectáreas, o que
multiplica o volume de metros cúbicos
de vertido. E que se traduce en máis
negocio para a empresa que cobrou
pola recepción de todo tipo de mate-
riais.

Ademais, entendemos que se in-
cumpriu o decreto 975, que rexe as
restauracións mineiras, xa que non se
devolve o terreo á súa configuración
orixinal. Consolídase un enorme muro
de mampostería que aumenta a cabida
da canteira, o que se traduce en máis
volume de recheo e máis negocio para
quen cobra polo vertido, pero perpetúa

unha construción artificial que afecta
á paisaxe da zona.

Cómpre explicar tamén que os ma-
teriais cos que se fixo o recheo son na
súa gran maioría lodos procedentes dos
aserradoiros de pedra e material triturado
de construción. Nada ecolóxico, dende
logo. Só unha fina capa de terra vexetal
tapa o residuo industrial, e sobre ela re-
alízase a plantación de árbores. Dado o
sustrato, é probable que os piñeiros
sufran moito para medrar.  A comunidade
de montes de Atios aplaude accións so-
lidarias como é a colaboración con en-
tidades de apoio a persoas con necesi-
dades especiais. Pero iso non debe
ocultar a responsabilidade tanto de
Pocasa como do Concello do Porriño

na xestión do patrimonio público. E
cremos que neste caso, coma noutros
traballos de restauración que se están
levando a cabo na zona, non se está fa-
cendo o correcto.
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Irregularidades e nefasta xestión do concello na restaruación de “Ferro”

Salceda 
de Caselas



Fainos unha valoración do goberno
de Eva García Da La Torre?

Dicía Marx que a historia se repite,
primeiro como traxedia e logo como
farsa. O primeiro mandato de Eva foi
unha traxedia para O Porriño e un co-
lapso económico para o concello, de
momento neste segundo mandato a
miña valoración é que é unha farsa.
Cando se cumpriron 100 días nós pe-
dimos unha xuntanza para revisarmos
o acordo de investidura, e non a houbo,
foise aprazando e finalmente a alcaldesa
non respondeu ao noso requirimento.
Pola nosa banda a valoración deste go-
berno resúmese nunha palabra: decep-
ción. A situación actual é insostible, e
temos claro que este goberno non está
nin á altura política nin á altura ética
do que Porriño necesita.

A entrada do BNG no goberno, tivo

algunha incidencia nas políticas que
este desenvolve?

Respecto á influencia do BNG, é pronto
para valoralo. A nós decepcionounos
xa de principio que o bloque non acep-
tara a nosa proposta inicial dun goberno
a 3 sen Eva García de La Torre, e
como é sabido eles demoraron moito a
súa entrada no goberno, pero a sensación
que me provoca é que todo apunta a
un goberno de dúas cabezas que van
andar ao seu, sen harmonizar o ben
común e sen ter en absoluto en conta á
oposición, especialmente ao nós que
apoiamos a investidura.

A crispación interna que se vive na
corporación porriñesa semella non
ter fin, cales son os motivos ao teu
xuízo, e cales as posibles solucións?

No que se refire ao asunto da crispación,
por desgraza o concello neste momento

si é un espectáculo, a alcaldesa non
está ao que debe de estar, e o PP é
como eses reis destronados que viven
no convencemento de que o trono é
seu a perpetuidade e non é capaz de
asumir a súa situación. Entre a incapa-
cidade da alcaldesa e a actitude pueril,
agresiva e vingativa do PP está a ex-
plicación e a solución,  ao meu xuízo,
non cabe outra que un cambio de acti-
tudes e de persoas tamén. O espectáculo
que dá o concello á veciñanza é la-
mentable e está nas antípodas do que
debera ser a política.

E sobre a situación económica do
concello que nos tes que dicir?

A situación económica é desastrosa,
neste momento estamos sen interventor,
con 4.000.000€ de facturas impagadas
na conta 413,que converten en norma
o que debera ser excepcional. Non sa-
bemos onde se gastan os cartos porque
a transparencia é moi deficiente, pero
desde logo que non repercuten no be-
nestar da veciñanza do noso pobo.

Que tipo de oposición estades a de-
senvolver e cales son as liñas políticas
máis salientables que pretendedes
executar neste mandato?

No que respecta á nosa acción política
de oposición, pois tentamos que sexa
na mesma liña ca no anterior mandato:
construtiva, fiscalizadora e moi achegada
ás problemáticas reais das veciñas e
veciños.

Se como parece, no estado por fin
se consegue formar un goberno de
coalición do PSOE con Unidas Po-
demos, cales son as túas expectati-
vas?

A situación é moi difícil, eu non apoiei
a entrada no goberno de Unidas Pode-
mos, porque penso que vai quedar va-
leira unha posición de esquerda real, e
asemade penso que o papel de Unidas
Podemos vai quedar reducido a xustificar
as políticas antisociais que van vir im-
postas desde Europa. Como sempre ao
longo da súa historia creo que o PSOE
vai decepcionar aos seus votantes e
entendo que sería máis útil que UP
condicionara desde a oposición a re-
alización de políticas reais de esquerdas.
Oxalá me equivoque, pero creo que
nada vai mudar.

E para o próximo ano teremos elec-
cións autonómicas, agardas quen
por fin se poida artellar unha maio-
ría alternativa ao PP?

Eu confío plenamente en Eva Solla,
unha persoa plenamente comprometida
con Galicia e coas súas clases traballa-
doras, agardo que poidamos traballar
en conxunto con Podemos e con Anova,
pero nun traballo baseado en programa
e poidamos rematar co nefasto goberno
do PP de Núñez Feijoo.
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"EN PUXEIROS"

“ESTE GOBERNO NON ESTÁ NIN Á
ALTURA POLÍTICA NIN Á ALTURA
ÉTICA QUE O PORRIÑO NECESITA”
Pedro Ocampo é o voceiro do grupo municipal de EU SON PORRIÑO, histórico militante de Esquerda Unida, este
profesor de filosofía defende con paixón a súa posición de non ter entrado no goberno bipartito da corporación
porriñesa pois considera que as políticas desenvolvidas polo goberno encabezado pola alcaldesa Eva García De La
Torre están moi lonxe de ser realmente de esquerdas.

PEDRO OCAMPO, CONCELLEIRO DE EU SON PORRIÑO
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MOS.

Este mes tivo lugar en Pon-
tevedra, coma ven sendo habi-
tual nos últimos anos, a Culturgal
que é a Feira da Cultura Galega.
Esta é unha feira na que se pre-
senta a oferta cultural de cara o
vindeiro ano de Galicia pero
sobre todo, da provincia de Pon-
tevedra. Tal é a magnitude que
acadou esta feira que acoden
diversas administración públicas,
editoriais, empresas do sector e
colectivos da vida cultural pon-
tevedresa.

A Deputación de Pontevedra
ten un stand propio no que pre-
senta a súa programación propia
pero no que tamén convida de
forma gratuíta a que formen

parte os concellos mostrando a
súa. Nesta última edición par-
ticiparon 40 concellos con micro
presentacións, vídeos ou publi-
cacións relevantes. O obxectivo
é que cada concello de a coñecer
a súa oferta e tamén poida obter
ideas doutras vilas, e así o trans-
mitiron dende a administración
provincial.

A voceira do Partido So-
cialista, Victoria Alonso, pide
as explicacións pertinentes do
motivo de que Mos non quixese
participar nesta feira xa que
non había temática acotada.
Alonso entende esta como unha
maneira de mostrar entre os
alí asistentes a actividade do
noso concello para atraer visi-

tantes, así coma que tilda de
inaceptable que se impida a
nosa vila acceder a este tipo
de ofertas que non suporían
gasto económico para o con-
cello. Alonso di que xusto no
mes no que se presentan novi-
dades para atraer visitantes a
Mos non se queira participar
nunha actividade gratuíta ca
mesma finalidade e engade que
so pode deberse a unha cuestión
política xa que esta medida foi
levada a cabo pola Deputación.
A voceira socialista incide no
feito de que o concello debería
aproveitar tódalas posibilidades
que se presenten xa que doutro
xeito estarían actuando dunha
maneira partidista. 

Piden explicacións de por que non se
presentou a programación cultural de Mos
na Feira da Cultura en Pontevedra

MOS.

O BNG de Mos vai remitir
un escrito a ́Conselleriá de Edu-
cacioń para denunciar o uso
partidista que Nidia Arev́alo
pretende facer dos centros edu-
cativos do concello. O uĺtimo
exemplo viviuse esta mesma
semana, a raiź dunha iniciativa
da ANPA do Colexio de Atiń,
que propuxo crear un banco da
amizade para fomentar a inte-
gracioń das meninãs e dos me-
ninõs. En resposta, a alcaldesa
decidiu regalarlles o mesmo
banco que ela empregara na
campanã electoral sen preocu-
parse tan sequera por quitarlle
a simboloxiá do Partido Popular

e organizou un acto
propagandiśtico no centro para
facer a entrega.

O portavoz do BNG no Con-
cello, Gustavo Barcia, lamenta
que o PP pretendera “obter des-
caradamente red́ito polit́ico”
dunha iniciativa da ANPA e de-
nuncia “un novo intento de facer
polit́ica aproveitańdose da imaxe
das crianzas”. A alcaldesa e a
concelleira de Educacioń pre-
sentaŕonse no colexio para sacar
a foto cos escolares, distribuiĺa
aos medios de comunicacioń e
subila aś redes sociais e a ́pax́ina
web do Concello. Barcia la-
menta que estas canles de co-
municacioń institucionais foran

utilizadas, maís unha vez, “coma
unha ferramenta de propaganda
ao servizo do PP pagada por
toda a vecinãnza”.

O acontecido no Colexio de
Atiń pon de manifesto, segundo
Barcia, “a falta de et́ica e
escruṕulos de Nidia Arev́alo,
que amosa moi pouco respecto
polas leis que protexen a imaxe
dos menores de idade”. Por
outra parte, o concelleiro na-
cionalista considera que esta si-
tuacioń e ́consecuencia tameń
da precaria situacioń econoḿica
do Concello de Mos, “que non
ten dinẽiro nin tan sequera para
mercar un banco para un cole-
xio”. 

Os nacionalistas de Mos lamentan a falta de
ética do PP co banco do Colexio de Atín

SALCEDA.

A Casa da Cultura Castelao
acolleu a presentación da pro-
gramación de Nadal do Con-
cello de Salceda, que traerá
máis dunha trintena de activi-
dades para tódolos públicos
ao longo dun mes. 

O “pequeno circo de Na-
dal” será sen dúbida o prato
forte da programación, cunha
carpa na Praza do Concello
que ao longo de tres días se
convertirá nun espazo simbó-
lico compartido no que vivir
unha experiencia de Nadal,
tal e como o definiu Nelson
Quinteiro, director artístico do
proxecto. 

O pequeño circo acollerá
actividades diversas con zonas
de lecer nas que a rapazada
poderá debuxar, pintar, facer
manualidades, maquillarse,
etc, pero tamén cunha zona
de espectáculo pola que pasa-
rán contacontos, concertos
como o de Pakolas, baile, xo-
gos e un sinfín de actividades
para toda a familia. Ademais
unha parella de Apalpador e
Apalpadora xigantes perco-
rrerán cada día as rúas da vila,
acompañados polos apalpa-
doriños que porán a parte mu-
sical, con panxoliñas, cantos
de reises e música tradicional
en xeral.

Pero o pequeno circo de
Nadal non será a única activi-
dade destas festas, que se com-
pletan con citas ineludibles
como o Certame de panxoliñas
ou o concerto de Nadal da
banda de Salceda, ou a xa tra-
dicional San Silvestre solidaria

que o 27 de decembro prevé
acoller a máis de 700 partici-
pantes nunha das citas depor-
tivas máis multitudinarias do
municipio.

Outra cita que sen dúbida
atraerá a centos de persoas
será unha nova edición da
xuntanza de ranchos de reis,
que cada unha das veces que
se ven celebrando no munici-
pio está a resultar de gran
éxito, polo que se prevé que
tamén nesta ocasión sexa un
acto multitudinario.

Tamén o comercio local
participa nestas datas coa par-
ticipación no concurso de es-
caparates organizado dende o
Concello. A veciñanza será a
encargada de elexir o estable-
cemento ganador, para o que
poderá votar na urna que se
instalará na Casa da Cultura
Castelao entre o 23 de de-
cembro e o 3 de xaneiro.

A programación de Nadal
remata o 5 de xaneiro coa xa
tradicional Cabalgata dos Reis
Magos, que un ano máis co-
rrerá a cargo de diversas aso-
ciacións da vila, e que repartirá
centos de quilos de caramelos
sen glute entre o público.

Alex Rodríguez, Conce-
lleiro de Cultura, Verónica
Tourón, Concelleira de Co-
mercio, e Loli Castiñeira, Al-
caldesa de Salceda, definiron
o Nadal de Salceda como un
Nadal especial e diferente,
froito do traballo en equipo e
sobre todo da transversalidade
das diferentes áreas, na busca
do mellor resultado para tó-
dolos públicos.

Máis de 30 actividades no
Nadal de Salceda
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Luis, ti es un home moi implicado na
memoria historia, quero comezar esta
conversa contándoche un episodio que
me aconteceu a semana pasada: eu
tomaba un café nun bar de Redondela
que tiña unha fermosísima foto da
illa de San Simón na parede, fun pa-
rabenizar ao propietario, un home de
arredor de 45 anos, comecei a con-
versar con el. E deixoume abraiado
porque el non tiña nin a máis remota
idea de que San Simón fora un campo
de concentración, este suceso non sei
se consideralo como unha anécdota,
ou como algo habitual?

Por desgraza é moi habitual, pero non
é casual. Xurde dunha política consciente
orientada ao esquecemento, a que as

xeracións posteriores á transición non
saiban o horror que sufriron tantos
homes e mulleres, o que explica que
un home desa idade descoñeza o que
aconteceu a carón da súa casa. Ese
episodio que me describes exemplifica
á perfección a necesidade dunha política
de memoria histórica orientada á nor-
malización e á socialización da mes-
ma.

Política como a que fixestes no Concello
de Pontevedra?

Si, e ben que costou no seu momento,
pero hoxe xa non a cuestiona ninguén.

Seica estás preparando un libro sobre
a Illa de San Simón ?

Ben, está en fase embrionaria aínda,
pero, si, estou con ese proxecto. 

A nosa compañeira, responsable das
reportaxes de memoria histórica dí-
xome que cando o remates non te
libras de darlle un exemplar?

Acórdome dela perfectamente,  e por
suposto que llo dou e dedico, cando o
teña feito e rematado que non o dubide
que así será. 

O tempo pasa moi rápido, Luis, xa
hai case catro anos que iniciaches a
túa actividade no parlamento de Ga-

licia como deputado do BNG, como
os valoras?

A valoración ten dúas patas por unha
banda foi unha experiencia intere-
santísima que me supuxo unha apren-
dizaxe en grado superlativo e por
outra banda foi un tanto complicada
e frustrante. Eu estaba afeito á política
municipal que, polo menos no con-
cello de Pontevedra, é enormemente
satisfactoria, e o parlamento e moito
máis complexo, lento e pouco fun-
cional.

E frustrante por que?
O grupo parlamentar do BNG é mara-
billoso e a relación entre todas e todos
nós é inmellorable, cando falo de frus-
tración refírome que hai que dedicarlle
moitísimo traballo e o resultado é en
moitas ocasións nulo, pois a maioría
do PP impide que prosperen moitas
iniciativas que redundarían no ben co-
mún con certeza absoluta

A cohesión interna do BNG é tan boa
como parece?

Si, rotundamente si, sen ningún tipo
de matiz si. A cohesión interna do
BNG é magnífica, o liderado de Ana
Pontón, sólido, como a máis sólida das

rochas, e cun potencial inmenso para
chegar a todo tipo de segmentos da so-
ciedade.

Quero preguntarche por un tema con-
creto que afecta a un colaborador
deste xornal: refírome á expulsión do
exército español do veciño de Redon-
dela, Marcos Santos?

Eu coñezo ese caso, e desde logo
que resulta intolerable que alguén
poida sufrir algún tipo de consecuen-
cia laboral, penal ou de calquera
clase por asinar un manifesto anti-
franquista. O caso de Marcos é un
exemplo clarísimo de deterioro de-
mocrático e un episodio de represión
ideolóxica de manual. O BNG vaino
levar ao parlamento, tanto ao galego
como ao español.

Neste contexto histórico supostamente
ecoloxista e concienciado co coidado
do medio ambiente, co cume sobre o
clima celebrándose na capital do es-
tado, queda como un pouco feo que o
PP de Mos e o dono do Celta de Vigo
queiran arrasar cun dos principais
pulmóns verdes da comarca para facer
un centro comercial, non?

Este asunto do cume do clima non é

“NON TEÑO NINGUNHA DÚBIDA DE QUE, SE LLE FIXESE
FALTA, FEIJÓO PACTARÍA COA EXTREMA DEREITA. E
NON SÓ ISO, TAMÉN ASUMIRÍA A SÚA AXENDA”
Luis Bará é deputado do bloque no
parlamento galego pola provincia
de Pontevedra, asemade é
membro da súa executiva nacional.
A Nova Peneira mantivo unha
extensa conversa con el, e velaí vai
o que deu de si.

LUIS BARÁ, DEPUTADO DO BNG
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AUTOS MARIÑO

máis ca pura estética. Vaia paradoxo
que sexa patrocinada por grandes em-
presas como Endesa ou Iberdrola. É
escandaloso tamén que a Xunta, coas
políticas que desenvolve,  vaia alí a
presentar proxectos. O asunto do centro
comercial que se pretende construír en
Mos é un pelotazo, que se trata de ca-
muflar coa escusa da cidade deportiva
e un exemplo claro de como se pon a
administración pública ao servizo dun
proxecto privado. Desde logo, o BNG
está radicalmente en fronte, e radical-
mente ao servizo da veciñanza de Ta-
meiga.

Falando do clima, ti que estiveches
no goberno de Pontevedra estarás
moi orgulloso de que o modelo de
cidade sexa recoñecido internacio-
nalmente en foros de máximo pres-
tixio? 

Si, claro que o estou. Pontevedra é o
exemplo de que se pode facer política
local para traballar en compromisos
serios de sostenibilidade futura. En-
desa e Iberdrola non pensan no mundo
de dentro de 5o anos senón na súa

conta inmediata de beneficios. En
Pontevedra descenderon notablemente
os incidentes urbanos e as enfermi-
dades motivadas pola contaminación,
e agora estamos a aplicar un programa
de residuos baseado na compostaxe
que terá tamén resultados máis que
notables neste eido da conservación
do noso medio ambiente.
Os teus compañeiros do BNG de A
Guarda quixeron facer no seu pobo
un modelo semellante a Pontevedra,
pero..?

Pero por desgraza o PSOE ten
outro modelo de Vila na cabeza e
non lles permitiron seguir adiante,
e agora o partido socialista goberna
só con 5 concelleiros/as de 17.Ve-
remos como evolucionan os acon-
tecementos.

O asunto das luces de nadal da ci-
dade de Vigo roza as fronteiras do
frikismo?

Ha, ha ha, home non sei se definilo
así, ao meu xuízo a interpretación
correcta ten relación máis cunha ca-
muflaxe, que a modo de decorado

trata de agochar as inmensas carencias
que ten esa cidade.

E no que se refire á situación tan
perigosa na que se encontra un dos

emblemas industriais da historia de
Vigo, o estaleiro Barreras, cal é a
posición do BLOQUE?

Manifestámola hai unhas semanas



cando Ana Pontón e Xabier Pérez
Igrexas estiveron co comité de em-
presa: É necesario depurar respon-
sabilidades; pois foi a Xunta quen
avalou a García Costas, un home do
PP, e foi a Xunta quen trouxo a Pe-
mex. Alén da asunción de responsa-
bilidades cómpre unha aposta firme
e decidida da Xunta de Galicia polo
sector naval apoiando a Barreras para
que saia da situación na que está, é
indecente mirar para outro lado, e a
nosa posición ao respecto pasa pola
necesidade da execución do centro
de reparacións navais da ría de Vigo
que permitiría ter carga de traballo
estable.

Pouco antes das municipais dicías
no noso xornal que o “BNG iría a
por todas” e non vos foi mal a cousa,
que nos dis agora a poucos meses
das autonómicas?

Creo que é un dato obxectivo que a
tendencia do BNG é alcista, a socie-
dade galega, sexa ou non nacionalista,
valora e aprecia o noso rigor, a nosa
coherencia a nosa seriedade e a de-
fensa inquebrantable que facemos
dos intereses dos homes e mulleres
que aquí vivimos. A onda de simpatía
cara ao BNG é cada vez maior, vé-
molo nas rúas, nas estradas, nas al-
deas, nas vilas e nas cidades. E se
antes das municipais díxenvos que
iriamos a por todas agora dígoo
tamén coa mesma firmeza e convic-

ción. Imos a por todas porque a
Galiza falle falta un cambio e o BNG
está en condicións de lideralo.

Ti vas a repetir como candidato
pola provincia de Pontevedra ?

Iso non depende de min.
Pero ti queres repetir?

Eu son un militante disciplinado e
asumirei, sempre, as decisións co-
lectivas da militancia do Bloque. Ta-
mén che digo que estou moi ilusio-
nado, con forza e con gañas de tra-
ballar.

Case sempre hai unha distancia en-
tre a realidade e o desexo, o teu de-
sexo, supoño que é que o PP, perda
a Xunta, e a realidade, sinceramente
Luis, como a ves?

O partido está aberto e calquera
cousa pode pasar, cada voto vai ser
fundamental, pero creo que desta
volta a pésima xestión do goberno
galego cunha grande cantidade de
conflitos sociais xerou un panorama
moi desfavorable para eles, e é moi
posible que se dea o cambio que
Galiza precisa.

Nese escenario tan aberto que prog-
nosticas, se se dera o caso de que
que a estrema dereita tivera repre-
sentación e o PP necesitara do seu
apoios para manter a Xunta crees
que Feijóo pactaría con eles ?

Non teño ningunha dúbida de que
se se dese ese escenario, Feijóo pac-
taría coa extrema dereita, e non só

iso, senón que asumiría a súa axenda.  
Supoño que no BNG estaredes moi
satisfeitos pola recuperación da re-
presentación no parlamento do es-
tado. A día de hoxe, 10 de decembro
representantes do PSOE xa falaron
con vós?

Algúns contactos si houbo,  e nós
xa dixemos que non poden contar
co noso apoio se non existe un reco-
ñecemento da axenda galega, dos
temas vitais para o noso país como
por exemplo a AP9 ou os custes da
enerxía....

Como esta Néstor Rego de ánimos?
El é unha persoa moi responsable, e
asume a grande responsabilidade que
ten, e á vez está moi ilusionado e
con moitos ánimos de defender os
intereses das cidadás e cidadáns de
Galiza.

Que lle dirías a unha persoa normal,
de calquera curruncho normal do
país galego que non entende as ra-
zóns polas que o deputado Néstor
Rego non acode á cita co xefe do
estado?

No fomos por dúas razóns; unha
abstracta e conceptual o BNG é unha
organización de sentimento e de
razón republicana, e outra concreta
en relación co papel que desempeñou
este monarca en particular ; un papel
claramente partidista que pretendeu
lexitimar actuacións que a nós paré-
cennos manifestamente censurables.

entrevista / o condado
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BODEGÓN DE NATI
"COCIDO GALEGO TODOS OS VENRES"

Lamazares, 1 - Ponteareas

O BODEGÓN DE NATI
CUMPRE UN ANO
Cumprimos un ano,  cumpri-
mos  365 días de soños de
ilusións e tamén de duro tra-
ballo e algunha frustración,
pero estos primeiros 12
meses servíronnos para de-
catarmos do bonito que é
contar co máis importante do
mundo; VÓS, os nosos clien-
tes, que  caramba, case po-
demos dicir os nosos
amigos¡¡. No máis inmenso
dos  océanos non cabería o
enorme caudal de gratitude
que , pola vosa confianza e
compañía, os queremos
transmitir a través das páxi-
nas de A Nova Penira. A nosa
casa ,o Bodegón de Nati, é,
desde xa, tamén a vosa. Le-
vantamos de maneira simbó-
lica a nosa copa para brindar
pola vida, por unha vida
longa e feliz para todas e
todos vós.
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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"

Cervexas, Embutidos, Ensaladas, Tostas, Hamburguesas, Vegano, Conservas...
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ABRIMOS ÁS 19,00 TODOS OS DÍAS AGÁS OS MARTES

CAFETERÍA
CASA
CULTURAL
DE ARCOS
Ponteareas

PONTEAREAS

A concellería de Vías, Obras
e Alumeado, que dirixe Chus
Garrote informa que Ponteareas
consigue máis de tres millóns
de euros do Instituto para Di-
versificación e o Aforro Ener-
xético (IDAE) dependente do
Ministerio para a Transición
Ecolóxica para a renovación
total das instalacións de alu-
meado exterior en todo o con-
cello.

Chus Garrote explica que
novamente Ponteareas vén de
conseguir o apoio e a confianza
do Ministerio e de Europa que
subvencionarán a través dos
Fondos Europeos de Desenvol-
vemento Rexional (FEDER) o
cambio total de todo o alumeado
tanto no casco urbano como no
rural.

O IDAE aceptou as catro
propostas presentadas pola Con-
cellería de Vías, Obras e Alu-
meado que suman 4.160.795€
e concede a Ponteareas
3.332.635,8 euros. Chus Garrote
en nome de todo o goberno do
BNG-PSOE amosa a súa satis-
facción por este importate apoio
conseguindo nesta lexislatura
que ven de comezar un respaldo
económico de grande enverga-
dura, “na primeira lexislatura
conseguimos os fondos da EDU-

SI para comezar a construir o
futuro de cambio de Ponteareas,
nesta teremos o apoio para exe-
cutar o cambio no alumeado
exterior na totalidade do concello
o que supón a mellora da segu-
ridade vial ao aumentar a visi-
bilidade, un aforro enerxético
importante e contribuiremos na
redución de CO2 camiñando
sempre baixo a estratexia “Pon-
teareas, hábitat saudable” tamén
financiada con fondos FEDER”.

Ponteareas pasará a unha
economía baixa en carbono co
cambio do alumedo que se exe-
cutará en catro fases para as que
o IDAE aportará 2.703.355 euros
para afrontar o cambio no rural
e 629.280,80 euros para o centro
urbano.

No casco urbano actuará
en 1301 puntos de luz substi-
tuíndo as actuais luminarias pro-
vistas con lámpadas de baixo
consumo, haloxenuro, mercurio

e sodio por luminarias LED
máis eficientes, e actualizando
28 cadros de mando para adap-
talos á normativa vixente. Con
esta actuación diminuirase a po-
tencia de 170,35kW a 67,31kW
e conseguirase un aforro ener-
xético do 83,10%.

No rural actuarase en 6.259
puntos de luz, en 127 cadros de
mando e conseguirase un aforro
enerxético dun 83%, dando cum-
primento aos compromisos ad-
quiridos coa veciñanza.

Pola súa banda o concello
terá que aportar preto dun millón
de euros para completar o fi-
nanciamento destes proxectos.

Chus Garrote engade que
nos vindeiros meses comezarán
a redacción dos proxectos e tra-
ballarán de xeito transversal con
todas as concellerías para exe-
cutar obras planificadas capaces
de dar un servizo óptimo no fu-
turo.

A Concellería de Alumeado consigue máis
de tres millóns dos fondos europeos FEDER

PONTEAREAS.

O Alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas, e a concelleira
de Promoción Económica, Eva
Gil, xunto á consultora Rural
Consulting, presentaron aos
profesionais da Praza de Abas-
tos o estudo co que se pretende
modernizar este equipamento
comercial municipal.

Os traballos de análise de-
senvolvéronse durante varios
meses e nel participaron clien-
tela, praceiros e praceiras, co-
merciantes da zona e persoas
que non acuden ao mercado.
Mediante diferentes encontros
participativos detectáronse as
causas que atraen e afastan aos
consumidores do Mercado Mu-
nicipal, as demandas da clientela
e as necesidades dos profesio-
nais.

O estudo conclúe que o
Mercado Municipal ten un gran-
de potencial, pola súa ubicación
céntrica, polas amplas instala-
cións, a tradición de consumo,
especialmente do peixe como
produto estrela, ao que agora
se suman outros negocios que
apostan polo produto local. A
isto débese engadir a existencia
en Ponteareas dun amplo sector
de poboación nova, interesada
na gastronomía e na saúde ali-
mentaria e que demanda pro-

duto de calidade e local, un
produto que pode e debe ser
ofertado na Praza de Abastos.

Malia ese potencial, o estudo
advirte do serio risco que corre
o futuro do Mercado Municipal
se non se actúa nin se moder-
niza. As grandes áreas comer-
ciais e o cambio de hábitos
nos consumidores supoñen
unha ameaza para a Praza de
Abastos se esta non innova e
introduce importantes cambios
e melloras nas instalacións, na
súa organización interna, na
presentación dos produtos e na
captación de novos negocios
que se adecúen ás demandas
actuais dos potenciais clientes.
Para abordar ese novo futuro
do Mercado Municipal o go-
berno prevé aprobar un plan
de mellor e un novo regula-
mento da Praza de Abastos
para mellorar a súa xestión,
captar axudas da Xunta de Ga-
licia e incorporar novos nego-
cios, así como asesorar e formar
a todos os profesionais do Mer-
cado introducindo novas tec-
noloxías e melloras nas insta-
lacións que convertan ao Mer-
cado Municipal nun espazo co-
mercial moderno e atractivo,
merecente do recoñecemento
de mercado de excelencia que
outorga a Xunta de Galicia.

Presentado un estudo para
modernizar o Mercado Municipal
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PONTEAREAS

A concelleira de Eventos e
tenenta de alcalde, Cristina Fer-
nández, anuncia que o valencián
Juan Diego Ingelmo Benavente
gaña o concurso de cartel das
festas do Corpus 2020 dotado
con mil euros. 

Documentándose a través da
rede, Juan Ingelmo, creou un
cartel no que quería que quedase
reflexo da herdanza dunha tra-
dición que pasa de nais e pais a
fillos prolongándose ata os nosos
días.

Logo dunha profunda análise
na que se tiveron en conta as-
pectos artísticos, técnicos e te-
máticos, o xurado, composto

por debuxantes, artistas e dese-
ñadores gráficos, decidiu que
resultase gañador este cartel ti-
tulado “Tradición”.

“Desde pequeño viví la tra-
dición de las fallas que nos une
con las y los alfombristas en
que vivimos todo el año pen-
dientes de la siguiente edición,
en que heredamos de nuestras
familias esa pasión, por eso
decidí que quería plasmar el re-
levo generacional y que fuera
algo entrañable”, explica este
deseñador da cidade castello-
nense de Burriana.

Debuxado a lápiz nunha ta-
bleta gráfica, o cartel de Corpus
para o 2020 é froito da mestura

do trazado manual coas ferra-
mentas das novas tecnoloxías
coincidindo coas nosas alfombras
florais de Corpus nesta conexión
entre o pasado e o presente.

Para Juan D. Ingelmo non
foi difícil atopar documentación
sobre as nosas alfombras florais
“ya que en la red al teclear Pon-
teareas aparecen infinidad de
referencias dada la gran impor-
tancia de esta festividad”.

Emocionado e ilusionado,
este deseñador gráfico de pro-
fesión agradece a Ponteareas
que o teña elexido “me siento
orgulloso de que una creación
mía anuncie fiestas tan impor-
tantes como la del Corpus de

Ponteareas”. O valencián com-
petíu con propostas enviadas
dende a facultade de Belas,
dende a de Publicidade e Co-
municación ou dende os dis-
tintos ciclos de deseño dos
centros de formación profe-
sional de toda Galicia, ademais
de estudios de deseño.

Cristina Fernández explica
a importancia que ten na nosa
vila o cartel do Corpus ao
anunciar non só unha festi-
vidade e unha cita de alto
atractivo turístico se non ta-
mén unha longa tradición pro-
piedade das familias alfom-
bristas.

O valencián Juan D. Ingelmo gaña o
concurso de cartel do Corpus 2020
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O Alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas, amosou a súa
satisfacción polo “enorme in-
terese” da Xunta de Galicia
en cofinanciar a ampliación
da depuradora da localidade.
A Conselleira de Infraestruturas
e Mobilidade, Ethel Vázquez,
explicou que ven de solicitar
“a celebración dunha xuntanza
urxente para que a Xunta e o
Goberno de España poidan
abordar conxuntamente, o antes
posible, o financiamento (…)
da depuradora de Ponteareas”.
Represas dixo compartir “a
urxencia da conselleira”.

O alcalde lembrou que “tras
conseguir que o Estado redac-
tara o proxecto das obras a re-
alizar, insistimos na necesidade
de financialas mediante un

convenio entre Estado, Xunta
e Concello, unha idea na que
tamén coincide o goberno ga-
lego”.

Represas espera que o con-
venio entre as tres partes se
asine en breve, pois xa existe
o compromiso político do Es-
tado e do Concello e só falta
o da Xunta. Dito convenio
prevé un investimento duns 9
millóns de euros para os que
a Xunta tería que achegar o
20%, 1.800.000 euros. Con-
forme ao convenio, a previsión
é que a ampliación da depura-
dora e os colectores xerais de
nova creación que rodearán o
casco urbano estean rematados
en 2023. “Logo de 25 anos
con vertidos ao Tea estamos
moi esperanzados de que unha
obra desta envergadura se poda

concluir no prazo previsto,
marcando un antes e un despois
para o noso río e o entorno
natural de Ponteareas”, salien-
tou Represas. A Conselleira
de Infraestruturas e Mobilidade
tamén asegurou que á vista do
borrador do convenio, o Estado
non prevé investimentos no
ano 2020 e que se iniciarán
en 2021. Represas amosouse
extranado con estas declara-
cións xa que “no borrador non
figura o calendario de investi-
mentos do Estado, só figura a
proposta para a Xunta e o Con-
cello”. Engade o alcalde que
“é certo que o calendario que
se propón para a Xunta vai do
2021 ao 2023, pero no caso
do Concello o seu calendario
de aportacións comeza xa en
2020 até o 2023. 
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Represas satisfeito co interese da Xunta en
cofinanciar a ampliación da depuradora

PONTEAREAS

A concellería de Vías e
Obras que dirixe Chus Ga-
rrote supervisou as obras de
reparación e substitución de
alumeado en Canedo. 

Estas obras financiadas
con fondos propios tiveron
un custo total de 7.953,33€
(ive incluído) e permitiron
o arranxo de luminarias que
se atopaban en mal estado,
sendo esta unha zona de moi-
to tránsito de vehículos e
peóns.

En concreto, colocáronse
39 novas lámpadas e substi-
tuironse 19 luminarias cos
seus respectivos portalám-
padas. Ademais tamén se
substituiron oito columnas
galvanizadas e se realizou a
revisión da toma de terra xe-

ral, así como medicións de
illamento.  Este investimento
non só contribúe a mellorar
o aforro enerxético e a redu-
cir as emisións de CO2 se
non tamén a incrementar a
seguridade na estrada ao ha-
ber maior luminosidade.

“Estas obras responden a
unha demanda da veciñanza
da zona que estaban preocu-
pados pola falta de visibili-
dade e así no lo trasladaron
nas reunións previas manti-
das na parroquia”.

Ademais, a concellería
tamén acometeu obras de
limpeza de sumidoiros e cu-
netas traballando de xeito
transversal coa concellería
de Medio Ambiente que di-
rixe Rosa Covelo nas tarefas
de desbroce da zona. 

Substitución e reparación do
alumeado público en Canedo 

RúA REAL, 5 PONTEAREAS

PONTEAREAS - 
TELF.: 647 271 448

AVDA DE GALICIA Nº 8 - PONTEAREAS

www.osdasarbores.es

Os Das Árbores
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PONTEAREAS.

A concellería de Mocidade,
que dirixe Miguel Bouzó, vén
de anunciar o comezo do pro-
ceso de elaboración do I Plan
de Mocidade, co obxectivo de
ser a estratexia que guíe a polí-
tica xuvenil do Concello de
Ponteareas, marcando os ob-
xectivos para satisfacer as ne-
cesidades da mocidade pontea-
reá durante os vindeiros anos.

Nas últimas semanas Miguel
Bouzó xa puña en marcha unha
das primeiras medidas deste I
Plan da Mocidade ao incluir
nas bases de subvencións de
axuda ao fomento de emprego
un incentivo para a contratación
de menores de 35 anos nas em-
presas locais. 

Co compromiso de garantir

o protagonismo efectivo da po-
boación moza no deseño, de-
senvolvemento e avaliación das
actuacións que figuren no do-
cumento, Bouzó indica que se
levará a cabo un proceso parti-
cipativo coa mocidade para con-
cretar as accións que require
cada obxectivo, diagnosticando
a situación actual en cada unha
das liñas de actuación para obter
un documento realista que re-
colla as súas necesidades e per-
mita mellorar o seu benestar.

O primeiro dos encontros
será o venres día 27 no que o
concelleiro de Mocidade se reu-
nirá coa mocidade para someter
a consulta o primeiro regula-
mento de uso dos locais de en-
saio. O I Plan de Mocidade de
Ponteareas abordará diversas

temáticas como a educación, o
emprego, o transporte, a cultura
ou o ocio alternativo. Bouzó
aclara que unha vez definida
esta folla de ruta, executarase
cada unha das actuacións con-
cretas de xeito transversal ás
demais áreas que compoñen o
goberno local. 

O concelleiro de mocidade
indica que as medidas deste
plan comezarán a aplicarse no
2020 e adianta que, respondendo
á demanda reiterada da moci-
dade e do Consello da Infancia
e da Adolescencia, no primeiro
trimestre a mocidade disporá
dun espazo xuvenil propio no
centro urbano. 

Bouzó sinalou que Pontea-
reas conta con 6.800 mozas e
mozos menores de 30 anos, o

que require unha especial aten-
ción a este sector da poboación
para converter á nosa mocidade
en axentes do cambio social
mediante a súa participación.
Esta estratexia será unha ferra-
menta de traballo eficaz que

proporcione solucións para os
próximos anos a través dun
modelo de intervención que se
adapte ás condicións cambiantes
da mocidade no escenario eco-
nómico e social no que vivimos
actualmente.

Ponteareas inicia a elaboración do seu
primeiro Plan de Mocidade

SEGUROS

O CONCELLEIRO DE MOCIDADE NA INAUGURACIÓN DO PRIMEIRO PARQUE DE
CALISTENIA UBICADO NO PARQUE FERRO-UCHA.

SALVATERRA.

A alcaldesa de Salvaterra de Miño,
Marta Valcárcel Gómez, ven de asinar
o contrato de “Substitución do Tellado
e carpintería do antigo edificio do Con-
cello” que albergará a próxima Biblioteca
Municipal, coa empresa “DEGALLE
CONSTRUCCIONES S.A.” por un im-
porte de 88.810,24€.

As obras consisten na substitución
do tellado e cambio de fiestras e portas
do edificio, e veñen motivadas pola
carencia de illamento, así como pola
necesidade de substitución de elemen-
tos estruturais en mal estado que com-
poñen os faldóns de cubrición, que
fan necesario a substitución total da
cuberta.

Obras de substitución do tellado e
carpintería do antigo edificio do Concello
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O alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas, reuníuse coa
directora xeral da sociedade
mercantil estatal Aguas de las
Cuencas de España (ACUAES),
do Ministerio para a Transición
Ecolóxica (MITECO), Rosa
Cobo, para abordar o proxecto
de ampliación e mellora da Es-
tación Depuradora de Augas
Residuais.

As obras, declaradas de in-
terese xeral do Estado, forman
parte do conxunto de actuacións
encomendadas a ACUAES o
pasado 15 de novembro.

No encontro tratouse o pro-
xecto de construción redactado
pola Confederación Hidrográ-
fica do Miño Sil e abordouse
o borrador do convenio para
a execución e explotación das
obras, que será subscrito por
ACUAES, o concello de Pon-
teareas e a Xunta de Galicia,
que xa dispón dunha copia
remitida á directora xeral de
Augas de Galicia, Teresa Gu-
tiérrez.  Represas salientou a
boa disposición de ACUAES
para dar solución a unha ne-
cesidade urxente podendo

avanzar na reunión “no bo-
rrador do convenio e así axi-
lizar tódolos trámites xa que
para asinalo son precisos os
correspondentes informes téc-
nicos para a súa aprobación
polo Pleno”.

O goberno de Ponteareas,
BNG-PSOE traballa co obxec-
tivo de aprobalo en Pleno nos
vindeiros meses, a poder ser
en xaneiro.

No encontro celebrado en
Madrid tamén se acordou a ce-

lebración dunha nova reunión
no vindeiro mes de decembro
co obxecto de ultimar o texto
definitivo do convenio, de xeito
que as partes intervintes poidan
sometelo aos seus respectivos
órganos de goberno. 

O obxectivo do proxecto
é ampliar e reformar a EDAR
da nosa cidade, de xeito que
o efluínte depurado cumpra
cos límites normativos fixados
pola directiva 91/271/CEE,
así como a mellora e optimi-

zación do sistema de sanea-
mento coa construción de dous
novos colectores xerais que
circunvalarán o núcleo de po-
boación e eliminarán as infil-
tracións que se producen ac-
tualmente na rede de colectores
procedentes de escorrentías
superficiais e fontes do sistema
de saneamento.

“Temos os proxectos para
solucionar este grave problema
medioambiental e agora tamén
sabemos que é viable a súa fi-

nanciación para ter as obras re-
matadas antes do ano 2023,
esta é unha oportunidade his-
tórica para Ponteareas pola im-
plicación das administracións
do Estado e da Xunta para im-
pulsalo e poder contratar as
obras canto antes”, manifestou
Represas.

Coa execución das obras
porase fin a un problema que
padece o Concello dende hai
máis de 20 anos, que ten a súa
orixe na existencia dunha EDAR
cuia capacidade é insuficiente
para tratar os caudais que lle
chegan e que non acada os pa-
rámetros de calidade esixibles
para cumprir as condicións de
verquido ao medio receptor,
neste caso o río Tea.

Estes problemas de depura-
ción teñen derivado na imposi-
ción de sancións que causan
un prexuízo económico para o
Concello e para os seus habi-
tantes.

A actuación será cofinan-
ciada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional FE-
DER 2014-2020, dentro do Pro-
grama Operativo Plurirrexional
de España (POPE).

O alcalde reúnese en Madrid para impulsar a ampliación da EDAR

Mi Dulce Eli - Ponteareas

C/ Castelao 57, bajo

36860 Ponteareas

Mi Dulce Eli - Bakery Vigo

C/ López Mora nº 67, bajo

Infórmate en el 986 182 166

o en nuestra web 

www.midulceeli.com

Diseños personalizados para tu
boda, cumpleaños o evento.

"Especialistas en repostería creativa 100% artesanal

"El equipo de Mi Dulce Eli os desea

Tú lo imaginas,
nosotras lo horneamos
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A cidadanía arroupou o acen-
dido oficial da iluminación de
Nadal na Praza da Música e
ateigou as rúas dende a praza
Bugallal para vivir a conta atrás
e deixarse levar pola maxia do
nadal.

A participación bateu récords
para fixar na historia de Pon-
teareas este arranque de nadal
no que a bola xigante de 17 me-
tros de diámetro foi a protago-
nista. Ao pé dela foron milleiras
as persoas que quixeron ser tes-
temuña despois de percorrer as
rúas con Troula Animación sendo
protagonistas do espectáculo “A
luz do camiño”.

Comezou así a programación
das festas de nadal nas que non
faltarán os obradoiros infantís,
a presentación de libros como
“La muerte de Marilyn y otros
relatos” de Isabel Blanco, con-
tacontos, actividades deportivas
únicas como o hóckey Máster
35, as partidas simultáneas de
xadrez ou a gala de patinaxe, os
monólogos como o de Cándido
Pazó,  as actuacións das nosas
bandas de música e de bandas
convidadas como a do conser-
vatorio superior de Vigo, teatro

afeccionado e teatro profesional,
as propostas do Divernadal, cine
familiar e ducias máis para des-
frutar en familia.

No marco desta programa-
ción de nadal está o día 21 a
presentación do noso calendario
galego para o 2020 na que os e
as fotógrafas participantes trans-
forman a alma de Ponteareas
en instantáneas únicas que des-
velan recunchos tan máxicos
como o nadal.

O apalpador visitará a carpa
da praza Maior o xoves 26 ás
19 horas no que tamén se aga-
sallará cunha gran chocolatada
para todos e todas. 

A pista de patinaxe abrirá as
súas portas o día 3 de xaneiro
para quedar todo o mes e premiar
á clientela do comercio local.

O domingo día 5 será a re-
cepción dos Reis Magos ás 12
horas na Casa do Concello e ás
16:30 horas comezará a anima-
ción musical e infantil nas rúas
e prazas para que ás 17:30 horas
comece a cabalgata tradicional
dos Magos de Oriente.

Un ano máis e ante o éxito
do ano pasado, o tren da ilusión
percorrerá Ponteareas para que
todas e todos poidamos pasear

e coñecer a nosa vila e as parro-
quias totalmente de balde. 

A segunda edición do Festival
Internacional de Danzas de Reis
voltará ao auditorio o domingo
22 a partir das 18 horas. 

A cidadanía poderá sumarse
á iniciativa solidaria dos Taninos
Runners que abriron xa a ins-
crición para a VIII San Silvestre
Solidaria que arrancará na praza
Maior ás 16:45 do día 31.

A concelleira de Eventos e
tenenta de alcalde Cristina Fer-
nández salienta a importancia
de ofrecer unha actividade apta
para tódolos públicos e nos que
poida participar toda a familia
ademais de promover as nosas
tradicións como as clases de
baile tradicional, os Ranchos de
Reis ou algúns dos concertos. 

A concelleira tamén explica
que a programación de nadal,
ao igual que o resto da progra-
mación cultural de todo o ano,
viaxa máis aló do centro urbano
e chega ás casas e centros cul-
turais das parroquias. 

Tamén como apoio ao co-

mercio e en colaboración coa
concellería de Promoción Ecó-
nomica disporase na carpa da
Praza Maior actividades para
os máis pequenos e pequenas
e que as familias poidan facer
as súas compras no comercio
local. 
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Actividades para toda a
familia no Nadal de
Ponteareas
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“Consultoría, Servicios Integrales en Asesoría
Organización, Planificación Productividad y Eficiencia"
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PONTEAREAS.

A concelleira de Emprego,
Vanesa Fernández e o alcalde
de Ponteareas, Xosé Represas
inauguraron un novo obra-
doiro de emprego “Coidar de
Nós II”que dará unha opor-
tunidade laboral a vinte per-
soas desempregadas, ofrecen-
do por vez primeira formación
para o sector forestal.

Acompañados polo xefe
territorial da Consellería de
Economía, Emprego e Indus-
tria, Ignacio Rial, e polo di-
rector da Axencia para a In-
dustria Forestal, José Ignacio
Lema, o goberno do BNG-
PSOE deu hoxe a benvida ao
alumnado que se formará e
traballará tanto na rama de
sociosanitaria como na de fo-
restal. 

Durante nove meses reci-
birán formación teórica e prác-
tica para acadar un doble tí-
tulo. Por un un lado, as/os
dez alumnos de sociosanitaria
prepararánse para a atención
de persoas dependentes en
domicilio e tamén en institu-

cións sociais. Por outro lado,
o alumnado da rama forestal
formarase para desenvolver
actividades de auxiliares en
conservación e mellora de
montes e para realizar repo-
bacións forestais e tratamentos
silvícolas ou mantemento de
camiños forestais ou ser peón
forestal ou de explotacións
forestais.

“O obradoiro de emprego

pemite que vinte persoas de-
sempregadas teñan maior for-
mación para acadar a inserción
laboral pero tamén redunda
nunha mellora dos servizos
ofrecidos á cidadanía porque
o seu traballo contribuirá no
coidado dos nosos maiores e
tamén do noso patrimonio na-
tural”, explicou Vanesa Fer-
nández.

O alumnado deste segundo

obradoiro “Coidar de nós II”
deixará a súa pegada no con-
cello de Ponteareas realizando
as súas tarefas tanto na resi-
dencia de maiores Santa Ana
como en moitos domicilios
da nosa cidade mentres o
alumnado da rama forestal
actuará no parque forestal da
Picaraña.

O alcalde de Ponteareas
agradeceu a colaboración da

Xunta e das comunidades de
montes en man común e des-
tacou a importancia de acoller
un obradoiro da rama forestal
dada a importancia que ten
este sector que sostén un vo-
lume de negocio de máis de
2.200 millóns de euros cunha
cifra de facturación en ex-
portación de máis de 800 mi-
llóns de euros. 

O goberno do BNG-PSOE
posibilitou que nestes últimos
cinco anos se ofreceran de
xeito continuado e estable
obradoiros de emprego que
deron unha oportunidade la-
boral a 100 alumnas e alumnos
e 30 técnicas/os encargados
de ofrecer a formación, todos
eles e elas desempregadas. 

Dende o goberno local
consideran imprescindible
apostar por sectores punteiros
que actualmente demanden
traballadores como é o sector
forestal que se atopa en cre-
cemento e o sector sociosa-
nitario no que se acadou o
100% da inserción laboral nos
últimos dous anos.

Vinte persoas desempregadas comezan o obradoiro de
emprego “Coidar de Nós II”
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PONTEAREAS.

A concellería de Medio Am-
biente que dirixe Rosa Covelo
agradece a todas e todos os par-
ticipantes na andaina de regula-
ridade “Ponteareas25km” a súa
solidariedade que sumou un total
de 800€ recadados coas inscri-
cións. Rosa Covelo destaca o
importante traballo realizado
polo grupo “Os do Condado” e
por Xistra non só por organizar
esta proba senon tamén por con-
tribuir a recadar fondos que
agora son destinados ao centro
de reparto de alimentos de Pon-
teareas. 

Este ano entre as dúas an-
dainas, a de 25 km e a de 12 km
recadáronse 200€ máis ca no
ano anterior, que se suman aos
alimentos e produtos de hixiene

que todos os participantes e ve-
ciños e veciñas depositaron no
lugar da saída. 

Contacto coa natureza, pos-
ta en valor do noso patrimonio
natural e histórico, solidarie-

dade e, sobre todo, cooperación
e traballo en equipo foron al-
gúns dos obxectivos desta ac-
tividade realizada en colabo-
ración coa concellería de Me-
dio Ambiente.

800€ de solidariedade gracias á andaina
de regularidade “Ponteareas25 km” SALVATERRA.

Presentouse no Concello de
Salvaterra de Miño a aplicación
mobil "rio minho" a través do
programa europeo Interreg Es-
paña - Portugal, VISIT RIO
MINHO, onde se busca dina-
mizar en por en valor todos os
recursos patrimoniais, culturais,
históricos, turísticos. . que teñen
en común ambas marxes do
Río Miño dunha forma sinxela
e unificada, algo que ata o de
agora non existía.

Un programa no que parti-
cipa o Concello de Salvaterra,
nunha aposta clara polo turismo
como factor de desenvolve-
mento económico do noso te-
rritorio, según manifesta a Al-
caldesa, unindo esta ferramenta
multimedia ao resto de accións
que se están desenvolvendo
por parte do municipio como

foi a instalación de pantallas
dixitais ou o propio proxecto
europeo " Río Miño destino
navegable".

A Alcaldesa tamén destacou
que nos próximos días o Con-
cello presentará a nova páxina
weeb de turismo que será unha
ferramenta áxil e útil para todos
os visitantes que se achegan
ao noso municipio.

Descobre o Río Miño

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

ESPECIALISTAS EN TODO TIPO DE
MÁRMOLES,  TAMÉN EN ARTE FUNERARIO..

VISÍTANOS

REGUEIROS,  3 -  OLEIROS - SALVATERRA

REGUEIRO, 3 - OLEIROS - SALVATERRA

"Un ano máis, 
grazas a todas e

todos. Boas Festas"

PRAZA DO
CASTELO, 4

SALVATERRA
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SALVATERRA.

A Directora Xeral de Administración
Local, Marta Fernández Tápias, e a Al-
caldesa de Salvaterra de Miño, Marta
Valcárcel Gómez, desprazáronse ata a
Casa de Cultura de Salvaterra para ver de
primeira man a execución das obras de
mellora da eficiencia térmica que se veñen
de realizar, por un importe de 48.150,25€
financiados pola Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, que
consistirón en gran medida na sustitución
de ventanais que permitirán un importante
aforro enerxético e melloran as condición
de habitabilidade do edificio.

Ademási a Directora Xeral tamén apro-
beitou a ocasión para comprobar o fun-
cionamento do Salvaescaleiras que se ven
de instalar no mesmo edificio, co fin de
dotalo da máxima accesibilidade posible.
Actuación enmarcada dentro do programa
de mellora de infraestruturas da Consellería
de Presidencia que cofinanciou esta obra.

Autoridades visitan as obras realizadas
na Casa de Cultura de Salvaterra

AS NEVES.

A Asociación de Nais e Pais (ANPA)
'Eira da Liñaza' do CEIP Marquesa Pazo
da Mercé organiza o 'Campamento de
Nadal', coa colaboración do Concello
de As Neves, unha actividade que estará
aberta a rapazas e rapaces de entre 3 e
13 anos, os días 23, 26, 27, 30 e 31 de
decembro e 2,3, 6 e 7 de xaneiro en ho-
rario de 09:00 a 14:00 h., no Centro
Social de As Neves. As persoas intere-
sadas poden facer a inscrición no ende-
rezo anpasneves@gmail.com, tendo en
conta que o campamento contará con
30 prazas que se cubrirán por orde de
anotación. O prezo é de 39€ para familias
socias da ANPA e 49€ para aquelas que
non o sexan.

O Concello mantén aberta a inscrición

para aquelas nenas e nenos que queiran
participar o vindeiro día 5 de xaneiro na
Cabalgata  e acompañar aos Reis Magos.
As carrozas sairán ás 17:30 h. dende a
rotonda do Montesol, percorrerán o
centro urbano e chegarán ata o Pavillón
Municipal onde haberá xogos, agasallos
ou inchábles. Para anotarse basta con
enviar un correo ao enderezo cultura@as-
neves.gal.

O martes día 10, botou a andar a
Programación de Nadal de As Neves e
o fixono cunha sesión de Contacontos,
ás 12:30h. no Auditorio Municipal.
Neste caso estivo a cargo de Raquel
Queizás, quen representará 'Un caso
azul', para as alumnas e alumnos de
Primaria. do CEIP Condesa do Pazo da
Mercé.

Campamento e actividades de Nadal
en As Neves

SALVATERRA.

Despois de que o Equipo de Goberno
levara ao pasado pleno do  día 30 de se-
tembro  a proposta de compra a catro
anos do edificio da Antiga Cámara
Agraria de Salvaterra de Miño, aprobado
por unanimidade de todos os grupos po-
líticos, para destinala á Casa da Música,
o Concello ven de facer efectivo o pago
da primeira anualidade por un importe
de 28.880,51€. O importe total a pagar
nos catro anos ascende a 115.522,03€Con

esta acción por un lado o Concello recu-
pera un inmoble, que a pesares de non
estar catalogado, ten un gran interese
histórico e sentimental para o municipio,
e por outro lado o Concello está ultimando
o proxecto de rehabilitación interior do
inmoble, co fin de adecualo para converter
esta edificación na futura Casa da Música
e albergar así aos preto de 200 nenos e
nenas que agora mesmo están na Escola
de Música repartidos por diferentes es-
pazos municipais.

O Concello compra da antiga Cámara
Agraria de Salvaterra
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AS NEVES.

O  Concello das Neves, xunto
con  Avelaíña e a Fundación A  Caixa,
impulsa 'Acompañados', un programa
para combater a soidade e o illamento
de veciños da localidade.

A vaga de incendios que arrasou
As Neves en outubro de 2017, ade-
mais de causar  gravísimos danos,
sacou á luz un problema que estaba
silente: a soidade de decenas de ve-
ciños e veciñas. Esta situación foi
descuberta por membros do Volun-
tariado da localidade cando se ache-
garon ás casas de varias parroquias
que quedaran illadas, que tiveron que
ser desaloxadas ou nas que o lume
causo danos.

Á vista desta nova circunstancia,
esas visitas ampliáronse a todas as

parroquias e puxeron de manifesto
que nelas había persoas, mulleres na
súa maioría, que vivían soas ou que,
aínda tendo a proximidade de alguén,
apenas mantiñan contacto social ou
ben necesitaban axuda para labores
cotiáns como pedir cita no médico,
xestionar unha factura ou facer un
trámite no  Concello. Á vista diso,
desde o Goberno local expúxose a
necesidade de responder #ante esta
situación e propúxose impulsar un
programa que aliviase esta situación
de illamento, momento no que nace
o 'Programa Acompañados', que foi
presentado este xoves pasado no re-
formado local da  Escola Unitaria de
Liñares.

'Acompañados' é unha actividade
innovadora e pioneira, que non ten

antecedentes en Galicia, que será de-
senvolta polo propio  Concello, en
colaboración con  Avelaíña, unha
asociación sen ánimo de lucro, e co
financiamento da Fundación A  Caixa.
Rafael Álvarez,  máximo responsable
de  Avelaíña explico que este pro-
grama, "pretende facilitar as relacións
entre veciños, mellorar a súa calidade
de vida ao mesmo tempo que se me-
llora a da comunidade na que vive,
dentro de cada parroquia". 

Trátase, ademais de axudar en la-
bores cotiáns a veciños dunha con-
torna rural, que en moitos casos viven
illadas, de "tecer unha rede de lazos
entre elas, de maneira que esas rela-
cións retómense e persistan, algo que
servirá para mitigar a sensación de
soidade".
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Programa ‘Acompañados' presentado en As Neves



MONDARIZ.

A entidade local menor de
Queimadelos foi a última das
doce parroquias do Concello
de Mondariz en recibir ao al-
calde e aos concelleiros do equi-
po de goberno no marco da in-
novadora iniciativa de partici-
pación veciñal "O goberno na
parroquia", que comezou este
primeiro ciclo anual de visitas
no mes de setembro. "A expe-
riencia foi tan boa que decidimos
convocar outras dúas charlas
en grandes barrios como Cer-
nadela (Riofrío) e Escobeiro
(Mondariz) para os días 5 e 7
de decembro", anunciou o al-
calde, Xosé Emilio Barros.

Como nas anteriores charlas
semanais coa veciñanza, os con-
celleiros presentaron a situación
e os obxectivos en cada área
de goberno e deron a palabra
aos veciños e ás veciñas para
escoitar todo tipo de queixas e
suxestións sobre os problemas
de cada parroquia. "Sabiamos
que había descontento pola lim-
peza municipal das beirarrúas
nas áreas rurais e outros asuntos
que viñan de antes, así que nos
achegamos á veciñanza coa má-
xima humildade e transparencia,
dispostos a aceptar todas as crí-
ticas e a dar explicacións sobre
o funcionamento administrativo

e político do Concello. Moitas
das demandas colectivas rela-
cionadas co mantemento de in-
fraestruturas e a mellora dos
servizos municipais básicos non
están recollidas no orzamento
prorrogado co que funciona o
Concello de Mondariz, é por
iso que insistimos na necesidade
de aprobar un novo orzamento
para 2020", comenta Barros.

Durante as charlas deuse
conta da complexa situación fi-
nancieira do Concello de Mon-
dariz e explicouse á veciñanza
por que é tan necesario que a
Corporación Municipal aprobe
un novo orzamento. "Somos
conscientes de que os problemas
relacionados coas finanzas mu-
nicipais poden resultar abafantes
durante las charlas, pero este
goberno ten unha vontade de
transparencia e non agocha os
problemas", sinala Barros. Nesa
área hai varias frontes abertas,
isto explica que o concelleiro
de Facenda e Servizos Sociais,
José Luis Fernández, fose un
dos que máis falase durante as
charlas. "Ademais de afrontar
a reclamación dunha débeda

histórica por parte da Xunta de
Galicia polo Centro de Día,
este Concello ten que cumprir
un Plan Económico Financieiro
2019-2020 e dar resposta á de-
manda das entidades locais me-
nores (Vilasobroso e Queima-
delos)", resume Fernández.

Outros dos temas que máis
atención recibiron por parte dos
veciños e das veciñas foron o
saneamento e a limpeza das
faixas de seguridade, incluídos
nas áreas que dirixe o primeiro
tenente de alcalde, Leopoldo
Tato. Respecto ao saneamento,
o goberno indicou que a súa

prioridade é limitar as vertedu-
ras, especialmente ao Tea, por-
que "a calidade medioambiental
dos ríos é fundamental para o
desenvolvemento dunha vila
como Mondariz". Por outra par-
te, explicou que a conexión e
ampliación das redes de sanea-
mento xa construídas pasa ne-
cesariamente por ter acceso á
depuradora situada en Mondariz
Balneario. Como alternativa
provisional, dixo, o goberno
está a valorar a creación dun
servizo municipal para baleirar
pozos negros alí onde non hai
ningunha rede de saneamento.

Dentro da área de Educación
e Cultura, a concelleira Anxos
Carballo lembrou que o goberno
está comprometido co ensino
público de calidade e seguirá
colaborando coa ANPA do CPI
de Mondariz para demandar á
Xunta de Galicia unha mellora
do servizo de comedor. Respecto
ás actividades culturais, instouse
á veciñanza a organizar a súa
propia axenda cultural nas pa-
rroquias a través do asociacio-
nismo, ofrecendo todo o apoio
do Concello.

A iniciativa "O goberno na
parroquia" partiu directamente
do alcalde, Xosé Emilio Ba-
rros, que xa en campaña elec-
toral se comprometera a fo-
mentar a participación veciñal,
e foi respaldada por todos os
concelleiros do goberno. "De-
cidimos crear unha concellería
de Participación Veciñal, área
que eu mesmo asumín, porque
para afrontar os retos do medio
rural (despoboamento, falta
de oportunidades laborais,...)
é preciso recuperar o sentido
de comunidade que se tiña e
se está perdendo. Durante estas
charlas tamén puidemos com-
probar que o contacto directo
coa veciñanza permite unha
maior transparencia política",
sinala Barros. 
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MONDARIZ

A Corporación Municipal do Con-
cello de Mondariz reuniuse nun pleno
extraordinario para manifestar a súa po-
sición sobre a negociación do goberno
co Consorcio Galego de Benestar Social
e Igualdade respecto á renovación do
convenio polo centro de día, un tema
que xa se debatira por iniciativa gober-
namental na sesión ordinaria de finais

de novembro. A convocatoria dunha se-
sión extraordinaria foi solicitada por
AporM, que o 29 de novembro votara
en contra da proposta gobernamental
de rexeitar a prorrogación do actual
convenio, autorizar ao alcalde para ne-
gociar un novo con mellores condicións
e asumir a débeda contraída polo centro
de día durante os últimos anos. Nesta
sesión extraordinaria do pleno volveuse

a votar sobre estes tres puntos: AporM
presentou os dous últimos, mentres que
o goberno incluíu o primeiro a través
dunha enmenda.

Primeiramente votouse sobre a en-
menda gobernamental de non prorrogar
o actual convenio. BNG, PSOE e Ciu-
dadanos votaron a favor (5), pero a en-
menda foi rexeitada cos votos en contra
de AporM e PP (6). Despois votouse
sobre os outros dous puntos, que foron
aprobados cos votos a favor de AporM

(4) e a abstención de BNG, PSOE e
Ciudadanos (5). O PP (2) volveu votar
en contra. Para o alcalde da localidade,
Xosé Emilio Barros, "non vale de nada
autorizar ao goberno municipal para ne-
gociar un novo convenio se non se reco-
ñece que o actual convenio é inxusto
para o Concello e non debe ser prorrogado.
Se non se ten un apoio maioritario da
Corporación, é moi difícil negociar unhas
condicións máis favorables para un futuro
convenio. Deste xeito limítase flagran-
temente a capacidade de negociación do
Concello co Consorcio". 

O Concello de Mondariz ten ata o 31
de marzo de 2020 para acadar un novo
convenio.
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Mondariz queda debilitado na súa negociación co
Consorcio polo Centro de Día
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MONDARIZ.

O Concello de Mondariz, a
través dos Servizos Sociais Co-
munitarios, vén de organizar a
última entrega trimestral de ali-
mentos da Cruz Vermella entre
as familias máis necesitadas da
vila, arredor de 70. Sen embargo,
as significativas datas de Nadal
e Aninovo obrigan a intensificar
os esforzos para recoller máis
alimentos non perecedoiros.

Desde principios de mes está
en marcha unha Operación Qui-
lo en lugares como o CPI de
Mondariz e diversos establece-
mentos comerciais do centro
urbano, pero tamén se están a
recibir doazóns de empresas
como a porriñesa Darlim, que
esta semana entregou máis dun
metro cúbico de alimentos,
como parte da súa propia cam-
paña de responsabilidade social
corporativa nestas datas. "O
Concello de Mondariz agradece
enormemente este xesto de so-
lidariedade coas familias, moitas
delas con menores, que están
en situación de necesidade. 

Intensifícase a
recollida de
alimentos para os
máis necesitados A CAÑIZA.

• Destacan a transformación
da entrada do concello grazas
a este proxecto, que foi ini-
ciativa do goberno dos popu-
lares, e que supón un cambio
na imaxe desta rúa.

• Lamentan que a falta de
supervisión e de control im-
pediron solucionar contratem-
pos que se deron no proxecto
e que terían fácil solución. 

• Por primeira vez no con-
cello non se usa a pedra gris
alba, procedente de unha can-
teira local que emprega a
máis...

Os deputados do PP Miguel

Domínguez Alfonso, Jorge Cu-
bela López e Alejandro Lo-
renzo, xunto ao concelleiro
do Populares De A Cañiza Is-
mael Giraldez Lage, visitaron
onte a humanización da rúa
Silleda, na Cañiza, un proxecto
realizado a iniciativa do PP e
que transformou moi positi-
vamente a entrada ao concello
e cambiou a mellor a imaxe
da rúa. Con todo, lamentaron
que a falta de supervisión,
control e dirección de obra
por parte de Deputación e
Concello impedisen solucionar
contratempos que terían fácil
solución. O deputado e voceiro

local MIguel Domínguez ta-
mén censurou que por primeira
vez no concello non se está
colocando pedra gris alba, usa-
da por moitos aserradeiros e

procedente dunha canteira local
con máis de 40 traballadores:
«A aposta polo emprego e as
empresas locais non existe
para o Bipartito da Cañiza»

Deputados do PP visitan a humanización da rúa
Silleda, na Cañiza

A CAÑIZA.

Tivo lugar a inauguración
do Belén Navideño a cargo
de Marta Mariño, exposto no
Salón de Plenos do Concello,
poderá ser visitado ata o día 8
de xaneiro en horario de 09.00
a 14.30 h.

Noraboa a Marta polo tra-
ballo feito.

EXPOSICIÓN BELÉN NAVIDEÑO
A CAÑIZA

Acompañado dun grupo de
nenas e nenos o alcalde Luis
Piña inaugurou a Pista de Xeo
Natural na Praza Maior da Cañiza
que estará aberta ata o domingo
19 de xaneiro. Comprando no
Comercio e na Hostalería da Ca-
ñiza ten un desconto do 50%.

Inaugurada a pista de xeo natural na
praza maior da Cañiza
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“ oS PoEMaS DE MaR MigUEZ”

Duŕmete meu neno 
Ollinõs de ceo, 

Duŕmete meu neno 
Sen frió e sen medo.

Corazoncinõ sinxelo 
Que me miras con tenrura, 

Duŕmete meu amor 
Que a friá noite non dura.

Cońtoche as estrelas, 
Traioche a luá, 

Duŕmete meu neno 
Que a noite e ́toda tuá.

Caen folerpinãs,
O frió xime ala ́fora, 
Dorme no meu peito, 
Sonã ledo coa aurora.

Eu velarei o teu sono, 
Ti solo pecha os ollinõs, 

Xa se van pechando, 
Durmete meu neninõ.

Noiteboa con calma
A neve xa esta ́caindo 
Sonan as panxolinãs

O meu neno xa vai durmindo.

Dúrmete meu neno

Deixádeme que vos conte
Deixademe que vos conte
As lendas da terra nosa,

Terra infinda de noites negras 
Onde as fadas namoradas falan con 

Deus en poemas.

E ́so ́nesta terra feiticeira 
Onde os castros falan coa luá, 

As curuxas axexan o lobo
E bulen lixeiras as camelias 
Que ainda non floreceron.

Bruan os ventos viaxeiros
Levando as historias que murmuran 

Os beizos,
E caen na auga os segredos

Que morreron sendo misterio.

Deixademe que vos conte
Como nace e como morre o inverno 

Como se foi arrimando quedo
Ata a lareira o viaxeiro
E caian as follinãs fora

Mentras escoitaba o conto dos vellos.
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TABERNA
MAGARIÑOS

Torre 5 A
Couso, Gondomar

986 197 908

"GRAN CAMPIONATO DE TUTE TODAS AS SEMANAS, VENRES E SÁBADOS ALTERNOS"

" VEN GOZAR DA NOSA FABULOSA FESTA DE FIN DE ANO A
PARTIR DA 1 DA MAÑÁ, COS NOSOS PREZOS HABITUAIS"

ARúa Otero Pedrayo (PO 3330) é unha
vía dun quilómetro de lonxitude que

conecta transversalmente as dúas prin-
cipais vías de comunicación de Nigrán,
a PO 552 (Avda. Val Miñor) e a PO 325
(Estrada pola vía). É, polo tanto, unha
estrada primordial para vertebrar as co-
municacións do concello, sendo a vía de
conexión entre as parroquias de Camos
e Nigrán coa de Panxón.

Malia a súa importancia, presenta
un estado lamentable, tanto a calzada
como, especialmente, as beiravías, que
nalgúns puntos chegan a supor un au-
téntico perigo para a seguridade viaria e
peonil. Isto ten provocado as denuncias
dos veciños ao propio concello, incluso
con casos de lesións, que este non pode
solucionar por tratarse dunha vía de ti-

tularidade autonómica. Como conse-
cuencia disto, o concello de Nigrán apro-
bou xa en 2016, por unanimidade, unha
moción do goberno municipal instando
á Xunta de Galiza á urbanización da vía
e a súa posterior cesión á administración
local. No mesmo sentido o BNG presentou
nos últimos anos emendas aos respec-
tivos orzamentos da Xunta, para que
esta habilitase unha partida nos mesmos
para proceder ao seu arranxo, ao igual
que o fixo o Partido Socialista, con nulo
éxito en ambos casos.

O propio concello, no ano 2017, en-
cargou unha memoria valorada das ac-
tuacións necesarias, que estima nun im-
porte global de 634.312,86 euros o preciso
para levalas a cabo, se ben unha parte
das mesmas corresponderíanse coa re-

novación e reposición de servizos mu-
nicipais.

A maiores, e dada a importancia que
esta cuestión ten, a súa situación foi
obxecto de debate na negociación do or-
zamento municipal do 2018, sendo unha
das esixencias do BNG para apoialo, a
redacción, por parte do goberno muni-
cipal, dunha proposta de convenio, co
obxecto de remitírllela á Xunta de Galiza
para proceder á urbanización da rúa.
Pretendíase elaborar unha proposta que
contase co aval explícito de todos os
grupos municipais de tal xeito que non
fose xa unha petición do goberno local
senón unha esixencia unánime da cor-
poración.

Pero desgraciadamente, o goberno
socialista que nada fixera sobre este

tema en todo o mandato, viuse apurado
pola iniciativa nacionalista e polos pro-
pios veciños, e quixo recuperar prota-
gonismo seguindo a súa propia vía, que
non era outra máis que solicitarlle á
Xunta a transferencia da titularidade da
estrada, aínda que a recibise nun estado
deplorable, para, posteriormente, pro-
ceder ao seu arranxo con fondos propios.
Mentres tanto, aparte da solicitude de
transferencia, nin unha soa proposta
elaborada seriamente e transmitida for-
malmente. Vai transcorrer un ano e nada
se avanzou na cuestión. En tanto os ve-
ciños da rúa seguen a padecer o seu la-
mentable estado e a ser reféns das liortas
entre as administracións e, tamén hai
que dicilo, do que moitos votaron en
maio.

XAVIER RODRÍGUEZ
BNG de Nigrán

A RÚA OTERO PEDRAYO: O ABANDONO DAS ADMINISTRACIÓNS
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GONDOMAR.

A principios do mes de maio na
República de San Marino, vai ter
lugar un irmanamento, promovido
pola Fiare Bancaética.

Banca Popolare Etica, un banco
cooperativo que traballa en Italia
desde 1999 e Fiare que opera en
España desde 2005. Ambos os dous
queren ser unha ferramenta ao ser-

vizo da transformación social a
través do financiamento de proxectos
da economía social e solidaria e a
promoción dunha cultura da inter-
mediación financeira, baixo os prin-
cipios da transparencia, a partici-
pación, a democracia e o crédito
como dereito.

Grazas aos milleiros de persoas,
entidades socias e organización,

está a materializarse o soño de crear
unha institución financeira ética e
cooperativa, cunha dimensión eu-
ropea

Para a Comunidade de Montes
de Couso, esta invitacion, supón
un recoñecemento internacional na
pioneira experiencia da nosa pa-
rroquia e unha extraordinaria opor-
tunidade.
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val miñor

A Comunidade de Montes de Couso, convidada
ao Gemellaggio Internacional en San Marino

GONDOMAR.

A piques de rematar o ano e co pleno de decembro
convocado para o luns 23, nos asuntos da orde do diá
do uĺtimo pleno do ano tampouco figura ningunha
proposta de orzamento econoḿico para ano 2020.
Diante novamente da incapacidade do Sr. Paco Ferreira
para aprobar un orzamento propio por quinto ano con-
secutivo, a pesar de o PSOE contar agora cun goberno
con maioriá absoluta, o BNG de Gondomar, a traveś
da portavoz municipal, Manuela Rodriǵuez, denuncia
a incompetencia do goberno do Alcalde para desenãr e
aprobar unhas contas adaptadas aś necesidades actuais
do concello, limitando, maís unha vez, a accioń polit́ica
do concello no 2020 a un desenõ do PP que xa era
malo no ano 2012.Gondomar segue sen servizos sociais
suficientes para as necesidades do concello, sen orza-
mentos participativos, sen un servizo de transporte
municipal que mellore a mobilidade da vecinãnza e a
conexioń entre as parroquias e a Vila, sen avanzar no
saneamento integral do concello,... E por riba, co
mesmo orzamento. Fraco balance para catro anos e
medio de goberno do Sr. Paco Ferreira.

O BNG denuncia a
incapacidade política de
elaborar un orzamento propio

Rúa Eduardo Iglesias, nº 30,
36380 Gondomar

Teléfono: 986 07 19 61
"ENCARGA CON NÓS A TÚA COMIDA OU CEA ESTE NADAL"

RÚA ROMANA BAIXA Nº 3
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GONDOMAR.

BNG de Gondomar inicia
unha recollida de sinaturas na
que se solicita a posta en marcha
de medidas que dean solución
aos cada vez máis crecentes
problemas de aparcamento na
vila de Gondomar.

Esta iniciativa faise necesaria
“ante o malestar de veciños e

comerciantes pola falla de prazas
de aparcamento na zona urbana
do concello”, afirma a portavoz
municipal do BNG, Manuela
Rodríguez. E continúa: “este
problema, xa existente nos úl-
timos anos, viuse agravado pola
falla de previsión do Acalde ao
non ter creado novas prazas en
sustitución das eliminadas como

resultado das obras de humani-
zación realizadas na Vila”.

Ante esta situación, a ini-
ciativa insta ao goberno do con-
cello a poñer en marcha medi-
das, a curto e medio prazo, que
dean solución a este problema
facilitando o acceso a veciñanza
e visitantes e favorecendo o co-
mercio local. 

Sinaturas para solucións aos problemas de
aparcamento na vila de Gondomar

NIGRÁN.

Alumnos de cuarto de pri-
maria do CEIP Carlos Casares
(Vilariño) visitaron esta mañá
as dependencias municipais da
man do alcalde, Juan González,
e da concelleira de Asuntos So-
ciais, Bibiana Peixoto. O pro-
pósito da actividade programada

polas súas titoras foi coñecer
de preto o funcionamento da
política local, asunto que viñeron
tratando na aula desde semanas
atrás. Os 27 estudantes foron
guiados polo rexedor por as di-
ferentes oficinas da Casa Con-
sistorial (dende o Arquivo á Po-
licía Local ou Rexistro) para

rematar no Salón de Plenos,
onde simularon unha sesión na
que expresaron a súa preocu-
pación polo cambio climático
e formularon diferentes propos-
tas para combatilo a nivel local:
aposta polos coches eléctricos
con máis electroliñeiras, creación
dunha horta municipal...

Alumnos do CEIP Carlos Casares visitan a Casa
do Concello de Nigrán

O ROSAL.

Tivo lugar a presentación
das obras de mellora do Pavillón
Municipal na que estiveron pre-
sentes Jose Ramón Lete, Secre-
tario Xeral para o Deporte, Daniel
Benavides Alonso, Xefe do Ser-
vizo Provincial de Deportes, a
Alcaldesa do Rosal  Ánxela Fer-
nández Callís, o concelleiro de
Deportes Germán Fernández
Rodríguez, Mª del Carmen Alon-
so Alonso concelleira do PP do
Rosal, e Andrés Senra e Rafael
Vicente presidente e membro
da directiva do clube  Acanor
Atl Novás.

Estas obras realizáronse me-
diante a sinatura dun convenio
entre o Concello do Rosal e a
Secretaría Xeral para o Deporte,
nas que se investiron un total de
46.883,58 EUROS e consistiron
na ampliación e remodelación

da zona de vestiarios e duchas,
así como a realización dun aseo
adaptado, cerramentos e división,
revestimentos, pavimentos, fon-
tanería e sanitarios, electricidade
e equipamentos.

Logo de varias reunións man-
tidas entre o novo equipo de
goberno e o clube Acanor Atl.
Novás, principal usuario das ins-
talacións deportivas, decidiuse
modificar o  proxecto inicial-
mente previsto coa finalidade
de adecualo ás necesidades reais
do seu uso.

Obras de mellora no
Pavillón Municipal do Rosal

A L R O

PRAZA DE

ÁNGEL 

URZÁIZ Nº 9

GONDOMAR



TOMIÑO.

O Concello de Tomiño xa ten listos
os seus orzamentos para 2020. Preséntaos
en tempo e forma, converténdose nun
dos primeiros da comarca en levalos ao
pleno; concretamente, o día 26. 

Trátase dos orzamentos máis altos da
historia de Tomiño, xa que ascenden a
8.200.000,00 euros, o que supón un in-
cremento de máis dun 11% con respecto
ao ano anterior.  Uns orzamentos de

marcado carácter social, xa que este ca-
pítulo que máis crece é o de asistencia
social primaria, pasando de 750.000 euros
a 940.000 euros, cun incremento do 25%
con respecto ao ano pasado e dun 35%
respecto ao de hai dous anos. Este grande
incremento vén dado en boa medida polo
incremento na partida do Servizo de
Axuda no Fogar, que pasa de 450.000 a
600.000 euros.

O capítulo de investimentos duplícase
con respecto ao ano pasado, superando
o millón de euros euros. “A grande aposta
deste mandato vai ser o Plan Revitaliza
de compostaxe dos residuos sólidos ur-
banos, na súa segunda fase, cun importe
de 550.000 do que a Deputación sub-
venciona 450.000”, apunta o concelleiro
de Facenda, Uxío Benítez. A posta en

marcha da mellora na xestión do lixo,
mediante a implantación do Plan Revitaliza
(Liña 2), tentará alcanzar o 100% da
compostaxe da materia orgánica xerada
no concello, coma están a tentar facer
outros cinco municipios da provincia.

Asemade, investirase novamente no
Plan Municipal de Mellora dos camiños
nas parroquias. 91000€ e no Plan de ac-
tuación nos servizos públicos de auga e
saneamento, 100.000€; destinando ade-
mais outros 90.000€ para Melloras de
eficiencia enerxética no alumeado público. 

Por outra banda, o goberno local con-
tinúa a apostar pola educación como
eixo estratéxico, polo que os orzamentos
para 2020 reservan unha partida de 60.000
euros para o Plan da Mellora dos Colexios
do municipio, que inclúe programas de

actividades extraescolares gratuítas para
o alumnado, apoio psicolóxico a menores
do municipio ou axudas a principios de
curso para a compra de material escolar,
ademais das obras de mantemento e me-
llora que se realizan durante o verán.

Outra boa noticia é que os impostos
e taxas manteranse conxeladas, e que no
capítulo de persoal, prevese un incremento
do 2% dos salarios aos funcionarios pú-
blicos.

“Trátase dun plan de investimentos
moi ambicioso que contempla a execución
e remate de obras por todo o municipio,
coas que se procura recuperar o espazo
público para as persoas e lograr unha
mobilidade peonil sustentable e unha
maior calidade de vida”, explica o con-
celleiro de Facenda, Uxío Benítez. 

Importantes obras nas que o goberno
local traballou arreo para conseguir fi-
nanciación e entre as que se contan, entre
outras, o acondicionamento da contorna
da praza de Figueiró (pendente de adxu-
dicar); acondicionamento da contorna da
igrexa de San Xoán de Amorín (case re-
matada); melloras no campo de fútbol
do Alivio (en execución); conservación
e mellora do edificio de Benestar Social
(en execución); rehabilitación enerxética
Escola Obradoiro (por empezar); melloras
da seguranza viaria na estrada de Estás;
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BAR MOREDA
NA ROTONDA DE SABARÍS

"MENÚ DO DÍA, EVENTOS E 
REUNIÓNS DE EMPRESA"

Tomiño dedicará máis de medio millón de euros á
compostaxe e case un millón á asistencia social
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“A culpa non era miña, nin onde es-
taba nin como vestía, o violador es

ti, o violador fuches ti”.
Este é o estribillo da canción creada

por catro mulleres chilenas do colectivo
Lastesis para loitar contra a violencia
que as mulleres sofren decotío e a favor
dos seus dereitos.

En pouco máis dun mes estes versos
traspasaron todas as fronteiras xeográ-
ficas ata converterse non himno mundial
en defensa da muller e nunha labazada
en todo o fuciño do patriacardo opre-
sor.

O acoso na rúa, a falla de xustiza, a
violación, o feminicidio, a impunidade
do agresor e falla de empatía dunha so-
ciedade que olla de esguello cando nos
telexornais falan dun novo crime, dun
novo asasinato ou dunha nova violación

son algúns dos temas principais desta
maxistral composición.

Unha obra mestra que fuxe de liris-
mos, de adornos estéticos e eufemismos
para sinalar aos que nada fan, ou pouco
facemos sabendo que esta loita tamén é
nosa. O violadores somos nós.

O violador é o xuiz que nun enredo
de palabras e malabarismos xudiciais
sempre adoita dubidar do sangue, do
silencio e das feridas da víctima.

O violador é o patriarcado en todas
as organizacións sociais, políticas, eco-
nómicas e relixiosas onde hai un dese-
quilibrio evidente de poder sempre en
prol do home, desfavorecendo e orpi-
mindo á muller.

Os violadores son o estado e os par-
tidos políticos incapaces de derrubar os
muros do sometemento patriarcal. In-

capaces de abrir un camiño
real de igualdade entre ho-
mes e mulleres. 

O violador é a sociedade
que pecha os ollos cando
asasinan a uha muller. Can-
do violan a unha moza.
Cando escoitamos ao veciño
bater na súa parella e su-
bimos o volume do televi-
sor. Cando dubidamos da
palabra da víctima. Cando
aplaudimos unha agresión

ou colgamos unha medalla no peito do
agresor.

Cando buscamos na víctima a culpa
do sucedido. “ Matouna porque era súa”.
“A culpa é dela por ir vestidade daquel
xeito, provocando, coma unha puta”. “
A culpa é dela por beber máis da conta
ou por sair da casa”

Non señores, a culpa sempre vai ser
do agresor.

“A culpa non era miña, nin onde es-
taba, nin como vestía. O violador es ti”.

O violador é o que non entende que
non é non e que o silencio do medo ta-
mén é non.

Dame noxo esta nova borralla de
políticos e borregos que non entenden
absolutamente nada e que mesmo se
prestan a defender a barbarie.

Deixen dunha vez que medren as
flores, ninguén quere coroas, ni ter medo
a camiñar soas cando a noite engule as
cores. Abonda xa de temores, pensando
que a culpa é túa. O medo bate no fondo
coma unha xiada de inverno, ou lume
quente do inferno e percorre todo o
corpo. 

Seica o mundo esta xordo e non es-
coita os lamentos. O vento leva os berros.
O tempo as voces silencia das que sofren
a violencia e son batidas con ferros.

“A culpa non era miña, nin onde es-
taba nin como vestía, o violador es TI.”

XOÁN ALONSO
Corresponsal en Euskadi 
de A Nova Peneira O VIOLADOR ES TI
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Nace a plataforma en
defensa da Sanidade
Pública da Guarda
A GUARDA

Un grupo de persoas e organizacións
de diversa índole acaban de constituir
a Plataforma en defensa da Sanidade
pública da Guarda. A plataforma anun-
cia no seu manifesto fundacional estar
aberta a incorporación de todas aquelas
organizacións e persoas a título indi-
vidual que comparten a necesidade de
defender a sanidade pública frente aos
recortes e procesos de privatización
da Consellaría de Sanidade da Xunta
de Galiza.

Os recortes en sanidade no noso
Concello, afirman desde a plataforma,
estanse deixando sentir dunha maneira
evidente no Centro de Saúde na Guarda
onde xa empeza a ser un hábito que
non se cubran as baixas do persoal sa-
nitario. Están xogando coa nosa saúde,
están xogando co dereito a unha sani-
dade pública de calidade.

Como primeira medida a Plataforma
participará en todas as mobilizacións
convocadas todos os Xoves polo persoal
sanitario e anima a todo o pobo da
Guarda a sumarse a elas. De non solu-
cionarse este problema en breve, anun-
cian xa a convocatoria dunha mani-
festación que mesmo podería levarse
a cabo antes do nadal.
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TOMIÑO

Cerveira e Tomiño xa contan
con novos proxectos de activi-
dades compartidas para o vin-
deiro ano. A cidadanía de ambos
os dous municipios escolleu por
maioría dous proxectos relacio-
nados con actividades saudables
como iniciativas gañadoras da
nova edición dos Orzamentos
Participativos Transfronteirizos
2020: ‘As Rotas Minho/Roteiros
Miño’, impulsada polo Clube
Celtas do Minho e Carlos Xabier
Oliveira Ortega, e ‘Pensar o cor-
po, mover a mente’, promovida

polo Clube de Fitness de Cerveira
(Associação sem fins lucrativos)
e a Asociación Sociocultural
Senraia. 

A iniciativa ‘As Rotas Min-
ho/Roteiros Miño’, que acadou
o 28% dos votos, busca orga-
nizar rutas para facer andando
por entre Tomiño e Cerveira
que se aproveiten para coñecer
ambos territorios a nivel pai-
saxístico, cultural, patrimonial,
ambiental e natural. Deste xeito,
e ao mesmo tempo, poténcianse
outros obxectivos como fo-
mentar hábitos saudables, me-

llorar a condición física das
persoas participantes, diminuír
o estrés e a ansiedade grazas a
ter unha vida activa e promover
accións de sensibilización am-
biental, entre outros. A activi-
dade prevé a realización de 10
rutas diferentes ao longo de
todo o ano 2020.

A segunda proposta elixida,
‘Pensar o corpo, mover a mente’,
tamén vai dirixida a persoas de
todas as idades e procurará a di-
namización deportiva, recreativa
e sociocultural en Tomiño e Cer-
veira. 

As actividades saudables gañan a partida nos
Orzamentos Participativos Transfronteirizos

TOMIÑO.

O Concello de Tomiño vén
de adxudicar a redacción do pro-
xecto e do plan de dinamización
do “Camiño Escolar Seguro para
o CEIP Pintor Antonio Fernán-
dez, en Goián (Tomiño)”.

O proxecto foi adxudicado
á empresa “Muñiz Alfaya, SLU”,
por valor de 33.333,33 euros,
IVE incluído. A maior parte do
custe procede dunha subvención

da Deputación de Pontevedra,
concedida o 14 de setembro pa-
sado, para a redacción deste pro-
xecto. O prazo de execución é
de dous meses e a redacción in-
clúe unha primeira fase de re-
collida e análise de datos; unha
segunda de diagnose e final-
mente, a redacción da proposta.

Un dos principais obxectivos
do proxecto é que o alumnado
vaia gañando autonomía persoal,

xunto a adopción de hábitos sau-
dables, como a actividade física,
a través dunha serie de medidas
e actuacións nas que el mesmo
participará de xeito directo, re-
alizando tarefas dentro e fóra
das aulas, coma por exemplo,
unha “saída de exploración” polo
entorno, na que acompañados
por membros do equipo redactor,
encargarase de realizar unha ava-
liación crítica.

Impúlsase a redacción do proxecto “Camiño
Escolar Seguro para o colexio de Goián”

TOMIÑO.

O Concello de Tomiño vén
de emprender as obras para a
rehabilitación enerxética do an-
tigo centro de saúde, cun orza-
mento total de 237.000 euros, e
unha achega municipal de máis
de 60.000. 

Trátase dun proxecto de me-
llora da calidade e sostibilidade
do edificio hoxe adicado á aten-

ción ao público das áreas de
Benestar Social, Cultura, Turis-
mo, Mocidade, Deporte, Pro-
tección Civil e Policía Local.

A actuación comprende con-
cretamente a instalación dun sis-
tema de illamento térmico en
paredes exteriores; cambio de
tellado e carpintería exterior, así
coma a instalación dun sistema
novo de iluminación led, recu-

perador de calor. A colocación
de arborado que protexa da chu-
via a fachada oeste é outra das
particularidades do proxecto.

As obras, que estarán rema-
tadas en 12 meses, darán coma
resultado un edificio municipal
de categoría enerxética A, pio-
neiro no seu tipo na comarca,
pensado para lograr un grande
aforro en altos consumos.

Tomiño terá un edificio municipal de
categoría enerxética A

TOMIÑO.

O Concello de Tomiño e o
Club de Atletismo Tegra orga-
nizan a segunda edición da Ca-
rreira de Nadal. A proba trans-
currirá pola nova avenida do
Seixo que unha vez rematada a
proba quedará aberta ao público. 

A xornada deportiva come-
zará ás 11h00 coa categoría de
absoluto masculino e feminino
cun traxecto de 6km. ÁS 11h35
será o turno dos alevíns, infantís
e cadetes cun percorrido de
1,500 km. Seguiranlle os ben-
xamíns ás 11h40 e ás 11h50 os
prebenxamíns para rematar ás
12h00 coas pulgas que farán
100m. 

Ao finalizar a carrera os
participantes están convidados
a chocolate quente a cargo da

ANPA Mosteiro. Para participar
é preciso inscribirse a través da
rede na páxina laptime.es/ca-
rreras/ii-carreira-de-nadal-de-
tomino/.  O prazo de inscrición
remata o sábado 21 de decem-
bro. 

II Carreira de Nadal en Tomiño

TOMIÑO.

O Servizo de Normaliza-
ción Lingüística do Concello
de Tomiño, que dirixe Ana
Fernández Carrera, vén de
por en marcha unha campaña
de Nadal para o fomento do
uso do idioma galego no mu-
nicipio. A mesma consiste na
entrega en todos os comercios
de etiquetas adhesivas, para
que os comerciantes as colo-
quen nos paquetes dos aga-

sallos.  Os adhesivos, con bri-
llo e a toda cor, teñen tres
modelos diferentes con lemas
que permiten que se empre-
guen en calquera época do
ano: “Parabéns”, “Cos me-
llores desexos”, “Agasallo xe-
nial para persoa especial”,
etc. 

Foi a concelleira de Nor-
malización Lingüística quen
as repartiu polos diferentes
comercios de Tomiño e Goián. 

Campaña de Nadal en galego
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A GUARDA.

A liberación do Segundo Di-
videndo Dixital é un proceso
consistente na reorganización e
abandono dalgunhas canles nas
que se está a emitir a TDT na
actualidade para deixar libre a
banda de 700 MHz (frecuencias
entre 694 Mhz e 790 MHz), ne-
cesaria para os novos servizos
de banda larga (5G).

Este proceso debe estar re-
matado a máis tardar o 30 de
xuño de 2020 (Decisión (UE)
2017/899 do Parlamento Europeo
e do Consello).

En xuño de 2019 publicouse
o Real Decreto 391/2019 polo
que se aproba o novo Plan Téc-
nico nacional da TDT
(PTNTDT) e se regulan deter-
minados aspectos para a libera-
ción do Segundo Dividendo Di-
xital (2DD).

Este Real Decreto define as
Áreas xeográficas nas que se
divide o país, en canto ao uso
das canles radioeléctricas asig-
nadas aos prestadores do servizo
de comunicación audiovisual te-
levisiva, e identifica os concellos
pertencentes a cada área xeo-
gráfica.

Ademais, recolle as canles
radioeléctricas asignadas aos 8
múltiplex dixitais de cobertura
estatal e autonómica, en cada
unha das Áreas xeográficas

En setembro de 2019 come-
zaron as novas emisións nos pri-
meiros centros emisores, des-
pregando as novas canles de
emisión, e de forma progresiva
iranse acendendo as novas canles
no resto de centros afectados.
Realizarase simulcast (emisións
de forma simultánea na nova
canle e a antiga) nos centros
máis relevantes. Antes do 30 de
xuño de 2020 deberá producirse
o cesamento das emisións das
canles na banda de frecuencias
694-700 MHz (liberación do se-
gundo dividendo dixital).

Na zona da Guarda o inicio

deste proceso está marcado para
o primeiro trimestre de 2020.

A liberación da banda de 700
MHz implica que as canles que
actualmente ocupan a devandita
banda desprazaranse a outra
parte do espectro radioeléctrico.
Isto requirirá a adaptación das
infraestruturas de recepción co-
lectiva nalgúns edificios. Esta
adaptación dependerá do número
de múltiples que empregan a
banda de 700 MHz en cada unha
das áreas xeográficas.

O custo das actuacións ne-
cesarias para a adaptación estará
subvencionado. O 21 de xuño
de 2019 aprobouse o Real De-
creto polo que se conceden sub-
vencións para as actuacións nos
sistemas de recepción do sinal
de TDT nas edificacións afecta-
das polo segundo Dividendo Di-
xital. A contía da subvención
oscila entre 104,3€ e 677,95€,
en función dos cambios precisos
para a adaptación. A solicitude
de axudas realizarase online a
través da sede electrónica do
Ministerio de Economía e Em-
presa, ata o 30 de setembro de
2020 trala realización da adap-
tación das instalacións.

Información sobre a liberación do Segundo
Dividendo Dixital para a recepción do TDT 

TOMIÑO.

A colaboración constante
entre a Deputación de Ponte-
vedra e o Concello de Tomiño
foi hoxe posta como exemplo
de entendemento institucional
pola presidenta, Carmela Silva.
Fíxoo durante unha xuntanza
que esta mañá mantivo coa al-
caldesa, Sandra González, e na
que ambas repasaron as actua-
cións desenvolvidas neste mu-
nicipio durante o pasado man-
dato 2015-2019 e as que xa
están en marcha. Un apoio da
Deputación a Tomiño que tota-
liza 10,2 millóns de euros.

Carmela Silva destacou a
calidade e cantidade dos pro-
xectos e iniciativas desenvol-
vidas neste concello do Baixo
Miño. Ao seu xuízo queda de-
mostrado “o compromiso serio
con Tomiño, un compromiso
que parte da igualdade de trato
e da premisa de reparto de fon-
dos con criterios obxectivos e
transparentes”. A presidenta pro-
vincial agradeceu a “relación
fluída” coa alcaldesa e subliñou
que neste clima de confianza

mutua é posible analizar tanto
as actuacións xa realizadas como
as que quedan pendentes, bus-
cando fórmulas e camiños para
o seu financiamento.

O Concello de Tomiño re-
cibe este ano do Plan Concellos
(que se reparte entre tódolos
concellos da provincia inferiores
a 50.000 habitantes en función
da súa poboación, extensión e
dispersión territorial) un total
de 1.268.865,17 euros. O Plan
Concellos funciona cun modelo
de transferencias, de xeito que
son os concellos os que deciden
e licitan as obras, o que convirte
á Deputación de Pontevedra na
que máis fondos transfire di-
rectamente aos municipios (un
30% do seu Orzamento xeral),
moi por enriba da media das
deputacións españolas, que que-
da no 16%. Ademais, como se
subliñou durante a xuntanza de
hoxe, Tomiño destaca pola súa
capacidade de xestión, ao ser
un dos concellos que máis ao
día leva as certificacións das
distintas axudas concedidas pola
Deputación.

Deputación e o Concello de
Tomiño repasan a colaboración
leal entre institucións
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entrevista

Ti es unha persoa polifacética, cunha
capacidade creativa multidisciplinar
á que é difícil presentar, como te defi-
nirías ti, a ti mesmo?

Eu defínome como poeta, outras cousas
xurdiron pola necesidade de contar,
pero eu son esencialmente poeta.

Ao longo da historia da humani-
dade, á hora de interpretar a fina-
lidade da arte en xeral e da creación
poética en particular, existen dúas
visións diferenciadas; a que consi-
dera que a creación artística debe
responder a unha motivación ex-
clusivamente estética e a que de-
fende que debe transmitir unha po-
sición ao respecto do contexto social
na que se encontra.  Eu creo que a
túa produción literaria está nesta
última, verdade koki?

Sen dúbida. Un pode escribir sobre
calquera cousa, pero se a un poeta non
lle preocupan as cuestións sociais é
porque ten moi pouca sensibilidade.

Cal é a túa profesión?
Eu fixen moitas cousas na miña vida;
traballei no mundo da pedra, vendín
peixe, porcos, casas, a verdade vendín
moitísimas cousas.

Vaia, non venderías enciclopedias,
coma min?

Pois si, tamén, cando cheguei a New
York, vendín a enciclopedia Británica.

Caramba, porta a porta?
Si, si, porta a porta e sen saber falar in-
glés. Porén, desde neno o que dominaba
en min era un sentimento de necesidade
de xustiza, eu observaba os abusos que
en moitas ocasións se cometían contra
o pobo e sentía a necesidade de expresar
o meu desacougo.

Ese sentimento que describes defi-
niríalo como innato, ou como froito
do teu contexto vital?

Eu creo que un pouco de todo, pero
penso que observar os abusos e inxus-
tizas foi o que o fixo medrar e dotalo
de solidez.

A viaxe a New York foi moi impor-
tante na túa vida?

Foi esencial, eu fun alí cun certo senti-
mento anti americano creo que común
a amplos segmentos da mocidade da
miña xeración, pero alí decateime de
que a condición humana é universal,
en EEUU como en Galicia ou como
en calquera parte do mundo hai xente
que abusa dos seus semellantes e xente
explotada que vive por baixo do limiar
da dignidade.

Cando comezaches a escribir?
Xa cando estaba na escola.

A que escola ías?
Á de Don Sabino.
E que recordos tes desa etapa tan im-
portante na vida de cada ser humano?
Bastante pobres a verdade. Case todos
os mestres estaban cortados polo mesmo
patrón, o da típica escola do nacional
catolicismo español, e moi poucos en-
sinaban de maneira diferente.

Comezaches a escribir na escola, e
despois?

Despois comecei a colaborar nos libros
de festas, e revistas de literatura. E
cando tiven ocasión de publicar algo
xa o publiquei.

Cal foi o primeiro que publicaches?
O primeiro libro que publiquei chámase
“Lexanías”.

Ti publicas en galego e tamén en
español verdade?

Si, eu en EEUU colaboro con moitos
poetas hispanos, de diversos países de
América e todo o que fago con eles é
en español.

Cantos libros tes publicados?
Pois non o sei con seguridade, entre
doce quince, calculo eu.

Pódese vivir da literatura?
Non, de ningunha maneira. Fíxate, hai
editoriais que para publicar pídenche
importantes cantidades de diñeiro para
facelo.

Á hora de decidir, unha editorial,
se publica ou non, prima calidade

que puidese ter o ma-
nuscrito potencialmen-
te publicable ou os cri-
terios comerciais?

Os criterios comerciais
son os que mandan.

Que estás a facer na
actualidade?

A verdade non paro de
facer cousas. O último
que fixen foi unha mos-
tra de poetas españois
en New York que foi
construída sobre un ver-
so de García Lorca.

Que verso?
“Luna y panorama sobre
los rascacielos”

De “Poeta en Nueva
York” non?

Si, e foi financiado polo
consulado de España.
Non foi unha edición
comercial, pero é posible
que así se edite o próxi-
mo ano.

Cando volves a New York, koki?
Como cada ano, volverei en xaneiro.
Teño lecturas diversas, e asemade este
ano irei por vez primeira a Cuba, a un
festival de poesía chamado “La Isla en
Verso”.

Caramba, que interesante, agardo
que nos mandes algunha crónica
desde Cuba?

Que menos que unha entrevista con
Raúl Castro.

Ha ha ha, tómoche a palabra. Re-
matamos esta interesantísima con-
versa, Koki, pedíndoche unha valo-
ración sobre a situación cultural e
política de A Guarda?

No noso pobo hai moita xente con po-
tencial, capacidade e ilusión por facer
cousas que non teñen espazo para de-
senvolver o seu talento, e falo tanto da
cultura como do deporte, hai en ambos
campos un oco que non se enche. E no
que respecta ao aspecto político estamos
a vivir unha agonía de resistencia, o
vento fresco que chegou con ideas
novas ao noso pobo, foron enganados
e boicoteados, e máis que probablemente
estes catro anos serán catro anos perdi-
dos. A Guarda ten tantas necesidades...
precisamos que a autovía chegue ata o

noso pobo, non é admisible que sexa
precisa unha hora de coche para chegar
a Vigo, necesitamos unha ponte a Ca-
miña para podermos ter vida trans-
fronteiriza...

KOKI é un escritor de A Guarda que vive entre o seu Salcidos natal e a cidade de
New York, á que emigrou sendo moi novo, e que que tivo unha importancia
superlativa na conformación do seu substrato artístico e humano. Koki é
correspondente e colaborador de A Nova Peneira, escritor de gran sensibilidade
social, na liña de Celso Emilio ou Ferrín, e é sobre todo unha persoa encantadora
coa que foi un pracer conversar.

“SE A UN POETA NON LLE PREOCUPAN AS
CUESTIÓNS SOCIAIS É PORQUE TEN MOI
POUCA SENSIBILIDADE”

FRANCISCO ÁLVAREZ (KOKI), ESCRITOR GALEGO

FOTO DE ANXO CABADA
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"ESPECIALIDADE EN PULPO,
PEIXES E CARNES"

A GUARDA.

Antonio Lomba, alcalde da
Guarda e Montserrat Magalla-
nes, Concelleira de Deportes,
queren amosar os seus parabéns
para o equipo, directivo técnico
e xogadoras do Mecalia Atl.
Guardés pola recepción do ga-
lardón de mellor equipo femi-
nino 2018, xunto co Burela Fút-
bol Sala Feminino, un premio
que concede anualmente a Se-
cretaría Xeral para o Deporte
da Xunta de Galicia.

De igual xeito dende o con-
sistorio local se quere dar a no-
raboa polo subcampionato de
liga, a fase final da Copa e a
participación na terceira rolda
da EHF Cup Europea, sen dú-
bida unhas competicións de
moita importancia e resultados

que se traducen do bo estado
de forma deste clube, que leva
o nome da Guarda alá onde
compite.Montserrat Magallanes
valorou positivamente o traballo
realizado dende o clube, o seu
forte compromiso ao máis alto
nivel de competición. Quixo
destacar o enorme esforzo que
tamén supón para o Concello
da Guarda ter un equipo como
o Mecalia Atl. Guardés na vila,
adiantando que o compromiso

co clube será sempre o de apoiar
en todo o que sexa posible.

Antonio Lomba aproveitou
esta ocasión para destacar a re-
cente participación das xoga-
doras Marisol Carratú e Rosario
Urban e do adestrador José Ig-
nacio Prades no Mundial de
Xapón, o que amosa a impor-
tancia que ten o balonmano fe-
menino na Guarda, dando os
parabéns por tan importante
hito deportivo.

A GUARDA.

A Unidade Móbil 9 de ins-
pección técnica de ciclomotores
desprazarase ao Concello de A
GUARDA do 24/01/2019 ao
24/01/2019 na Estación de Ser-
vicio San Roque (A Guarda).

O horario habitual de aten-
ción será de 9:00h a 13:30h e
15:15 a 18:00 horas de luns a
venres

Para solicitar cita previa:
Por teléfono: 902 30 90 00
A través da nosa páxina

web: www.sycitv.com - Cita
previa. NOTA: A admisión de
vehículos con características
particulares estará condicionada
á posibilidade de realizar as
operacións de inspección regu-
lamentarias.

Felicitan ao clube Mecalia Atl. Guardés
polo premio como mellor equipo feminino 

ITV Móbil na Guarda en xaneiro

A GUARDA.

Esta actuación evitará o dano
irreversible que suporía, previ-
siblemente neste próximo in-
verno, a inundación da cova da
areeira, a depresión que se atopa
tras o punto crítico da duna que
estaba sufrindo a erosión.

Despois de case dous anos
de xestións por parte do alcalde
da Guarda, Antonio Lomba, e
cando a situación, no punto
máis crítico da praia, facía
prever que a duna non aguan-
taría un inverno máis, e se
produciría a inundación da de-
presión existente tras ela; Cos-
tas do Estado acometeu unha
escollera provisional que per-
mitirá frear a erosión do litoral
mentres se traballa no proxecto
definitivo de Estabilización da
Marxe do Río na súa Desem-
bocadura.

Dende o concello da Guar-
da, dende o primeiro momento,
observando o deterioro acele-
rado do litoral da Lamiña nestes
últimos anos, se demandou
unha actuación urxente por
parte de Costas do Estado. Esta
demanda contou sempre co
apoio de moitas persoas, a

nivel particular ou de forma
colectiva, que fixeron chegar
as súas queixas ao concello,
sobre todo veciños e veciñas
de Camposancos.

A competencia para actuar
no litoral do río Miño no seu
tramo internacional, Pertence
a Costas do estado, que a súa
vez depende da “Dirección Ge-
neral de Sostenibilidade de la
Costa y del Mar” que está inte-
grada no “Ministerio para la
Transición Ecológica”. 

Dado o carácter internacional
do Esteiro do Miño calquera
actuación debe contar co visto
bo do Ministerio de Adminis-
tración Interna de Portugal, e,
por pertencer a rede Natura
2000, debe ter informe favorable
da Consellería de Medio Am-
biente Territorio e Vivenda,
dado que ten que cumprir co
plan director da rede Natura
2000. Neste caso, por tratarse
dunha actuación urxente, pun-
tual, de pouca lonxitude e de
carácter provisional non é pre-
ceptivo o estudo de avaliación
ambiental segundo indica a
“Ley de Evaluación Ambien-
tal”.

Remata a escollera provisional
da praia Lamiña-Forte
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TUI.

ende o próximo luns, 23 de
decembro, os nenos e nenas
serán os grandes protagonistas
na programación “Tui, Camiño
do Nadal, o camiño natural”.

Dende o luns, coincidindo
co inicio das vacacións escolares,
cada mañá na Sala Xacobeo da
Área Panorámica haberá obra-
doiros infantís a cargo de En
Un Tris Tras – con capacidade
máxima para 70 nenos e nenas
- e polas tardes proxectarase
unha película de cinema infantil
na Sala Félix Rodríguez – con
capacidade máxima para 100
nenos e nenas -. Pero tamén

prosegue a programación de Na-
dal na Biblioteca co Mago Sa-
muel Moreno que actuará o xo-
ves 26, e o Apalpador visitará
os cativos e cativas de Tui o
venres 27 ás 12 h na Biblioteca
tudense. 

O luns, 23 de decembro, ás
11 h na Sala Xacobeo terá lugar
o primeiro dos obradoiro infantís
previsto baixo o título de “Un
Nadal Pixelado”  onde os nenos
e nenas realizarán distintas figuras
de Nadal con hama beads. Ás
16.30 h, na Sala Félix Rodríguez
da Área Panorámica coa pro-
xectarase a película “El Grinch”.
Máximo 100 persoas.

O xoves, 26 de decembro,
de 11.00 h a 13.00 h na Sala
Xacobeo os cativos poderán
converter os seus debuxos en
chapas no obradoiro infantil
“Navichapa”. Ás 16.30 h na
Sala Félix Rodríguez proxec-
tarase “Arthur Christmas: Ope-
ración regalo”. Tamén o xoves
26 ás 17 h dentro da progra-
mación de “Nadal na Biblio-
teca” na biblioteca tudense
haberá un obradoiro maxia co
mago Samuel Moreno dirixido
a nenos e nenas de 3 a 12
anos. É preciso inscrición pre-
via no propio centro bibliote-
cario. 

O venres 27 ás 11 h os nenos
e nenas que asistan ao obradoiro
infantil “Abeto Navideño” fa-
bricarán os seus propios adornos
para a árbores de Nadal con di-
ferentes materiais. Ás 12 agárdase
a visita do Apalpador á Biblioteca
Pública Municipal. E ás 16.30
h na Sala Félix Rodríguez pro-
xectarase a película de “Pad-
dington”.  

As actividades continuarán
o luns, 30 de decembro, ás 11 h
cun obradoiro de “Marionetas
do Nadal” e ás 16.30 h coa pro-
xección de “Smallfoot”. O ano
comezará cunha aposta pola re-
ciclaxe no obradoiro infantil que

se celebrará o xoves, 2 de xaneiro,
ás 11 h e xa pola tarde proxec-
tarase “Polar Express” ás 16.30
h, e media hora despois na bi-
blioteca tudense Migallas Teatro
levará a cabo o contacontos “Os
contos do chupete” dirixido a
bebés de 0 a 3 anos.

Por último, o venres, 3 de
xaneiro, ás 11 h terá lugar o de-
rradeiro dos obradoiros infantís
co título “Chegan os Reis Ma-
gos!” e ás 16.30 h poderase ver
na Sala Félix Rodríguez a pelí-
cula “Tienda mágica Mr Mago-
rium”. 

Compre lembrar amais a de-
coración situada nas prazas do
Concello, San Fernando a Ar-
mada e Fromista, e nas rúas Or-
dóñez, Ourense e Colón nunha
campaña que aposta pola eco-
nomía circular e a reciclaxe.
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Obradoiros, cinema, maxia e a visita do Apalpador
entre as propostas infantís para o Nadal en Tui
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Imos contextualizar a situación, para
quen non o saiba, que é CAUSA GA-
LIZA?

É unha organización política indepen-
dentista que desenvolve a súa actividade
a plena luz do día e defende a constitu-

ción dunha República Galega a través
dun proceso unilateral de autodetermi-
nación a medio e longo prazo, empre-
gando a loita de masas, a ideolóxica e,
co tempo, tamén a loita electoral e ins-
titucional.

Na España actual pódese ser inde-
pendentista con normalidade, de
feito en numerosas ocasións políticos
que se declaran independentistas
saen en medios de comunicación de
Madrid, e tiran con liberdade as
mensaxes que consideran oportunas.
Porén, teño a sensación de que o
problema xurde cando se intentan
procurar camiños políticos para le-
var á práctica esa concepción teóri-
ca?

Exacto. Hai anos repetíase a consigna
''en democracia, todos os proxectos po-
líticos son materializábeis en ausencia
de violencia''. Era o leit motiv con que
o Estado retrucaba á reivindicación
vasca. A disolución de ETA trouxo un
novo escenario e unha nova consigna
repetida a coro segundo a cal ''nengún
proxecto político que supere a Consti-
tución española é democrático''. O caso
catalán evidenciou que o problema non
residía nos métodos utilizados para ma-

terializar un proxecto político, mais na
natureza independentista deste.
O caso galego non se sitúa hoxe na di-
mensión dos anteriores e aquí o Estado
reprime preventivamente. Por que? En
primeiro lugar para acoutar o indepen-
dentismo encerrándoo no círculo vicioso
da represión: facer que a súa principal
actividade sexa cubrirse dos golpes co
que garantiría a residualidade e a vitoria
estratéxica sobre este. En segundo, por-
que o Estado coñece a existencia dun
proceso lento, mais inexorábel, de ma-
duración independentista en segmentos
do nacionalismo e da sociedade. A
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entrevista de Tino Lago

“Ven
probar o

noso cocido
e o noso
carneiro”

NA CULTURAL DE
SANTA MARÍA DE
OIA. A RIÑA, 23

"TEMOS EMPANADAS PARA LEVAR"

Nuns meses celebrarase na Audiencia Nacional o xuízo contra 12 independentistas
das organizacións Causa Galiza e Ceivar que se enfrontan a penas de prisión, de
entre 4 e 12 anos, acusados de integración en ''organización criminal para o
enaltecemento do terrorismo''. A Nova Peneira falou con Joám Peres, un dos
procesados, que se enfronta a unha petición de 12 anos de prisión. Eu non son
avogado e descoñezo o Código Penal, pero si desexo emitir unha opinión,
estritamente persoal, ao respecto desta situación: en Galicia, non existe hoxe,
afortunadamente, ningún tipo de actividade terrorista, e ao meu xuízo, pretender
encarcerar a alguén por enaltecer algo que non existe, se non é perseguir pola vía
penal a actividade política paréceselle moito.

“O ESTADO CASTIGA O MERO
CUESTIONAMENTO DO SEU MARCO
XURÍDICO POLÍTICO”

JOÁM PERES, DO COMITÉ EXECUTIVO DE CAUSA GALIZA
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mensaxe diríxese a todo o campo na-
cionalista para advertir que camiños
son intransitábeis. Se, finalmente, Causa
Galiza é ilegalizada, iso criará un esce-
nario difícil para quen pretender reor-
ganizar o proxecto independentista no
futuro. A Espada de Damocles da con-
sideración como ''sucesor'' do xa disolto
e, por tanto, unha nova ilegalización,
pairaría sempre sobre el. Existe expe-
riencia e xurisprudencia ao respecto
que evidencia que isto é así.

Cal é a actividade habitual de Causa
Galiza?

A actividade de Causa Galiza está ru-
mada a aumentar a conciencia nacional
e a conciencia independentista do pobo
galego, a evidenciar que un problema
colonial como o noso, con todas as
súas consecuencias económicas, so-

ciolaborais, lingüísticas, ambientais,
etc., só ten a longo prazo unha solución
independentista e a articular militancia
e masa social sobre estas premisas. A
estes obxectivos subordínase a nosa
existencia.

Ti persoalmente participaches na
creación de CAUSA GALIZA?

Participei desde a constitución, cando
se configurou para forxar a unidade de
acción de distintas correntes indepen-
dentistas e soberanistas que rechazaban
o proceso de reforma estatutaria iniciado
en 2007

E cal foi a motivación que vos im-
pulsou a constituír a organización?

Foi esa perspectiva da reforma do Es-
tatuto de Autonomía. Entendíamos e
entendemos que a estatutismo é unha
vía morta para Galiza, que ningún

marco autonómico, por avanzado que
for, dará solución ás problemáticas do
pobo galego e que, por tanto, fronte ao
autonomismo, había que opor unha al-
ternativa que pivotase sobre a autode-
terminación e a soberanía nacional.
Naquela altura, un abano diverso de
sectores políticos organizados e non
organizados avalou esta posición.

En que momento comezastes a ter
problemas coa xustiza?

Desde a constitución. O sumario da
Operación Jaro evidencia moitas cousas
e unha delas é a monitorización policial
permanente do noso traballo. Con maior
ou menor intensidade, multas, deten-
cións, seguimentos, xuízos, etc. foron
pan de cada día, evidenciando que este
Estado non só castiga as formas ilegais
de intervención política, mais o mero

cuestionamento do seu marco xurídi-
co-político.

E no 2015?
2015 marca o punto de inflexión e o
salto cualitativo na represión. Causa
Galiza reformularase un ano antes como
organización independentista e en ou-
tubro de 2015 a Guardia Civil inicia a
operación contra a organización: acú-
sasenos de ser o ''brazo político'' dunha
organización ilegal inexistente, asaltan
de madrugada os nosos domicilios de-
tendo nove militantes, ilegalízasenos
durante un ano como ''medida cautelar''
e medios como La Voz e TVG difunden
o relato que lles dita o instituto armado
español.

Entre eles a ti?
Condúcennos a un cuartel en Madrid
onde permanecemos tres días incomu-

LLÁMANOS
915 219 854

IRRESISTIBLE:

Precios de las mariscadas para

llevar, los días 23, 24, 30 y 31

Mariscada para 2 personas:

43€

Mariscada para 4 personas:

78€
BIENVENIDOS A LA MARISqUERÍA

RIBEIRA DO MIÑO

Ven a probar nuestro marisco fresco
acompañado de vino Ribeiro o

Albariño, sin olvidar nuestro pulpo a
la gallega, lacón con grelos, empanadas,

pimientos y nuestras carnes y pescados.

RODACAR
TALLER 

MECÁNICO 

MECÁNICA
GENERAL

GUILLAREI



nicados, submetidos a interrogatorio político
e a unha tensión permanente. Dado signi-
ficativo: dos domicilios non se retira
ningún material bélico nin documental
que evidencie a participación en actividades
ilegais.

Despois deses tres días, que aconte-
ceu?

Póñennos a disposición xudicial, impú-
tannos por ''pertenza a banda armada'' e
''enaltecemento do terrorismo'' e decretan
a suspensión da actividades de Causa
Galiza por un ano, o que supón a ilegali-
zación de facto. Con esta mochila volvemos
para Galiza. En 2016 o xuíz que instrúe a
causa, Eloy Velasco, devolve o status legal
a Causa Galiza. Tempo despois, retira a
imputación de ''pertenza'', co que desmonta
o groso da acusación inicial e coloca como
horizonte un xuízo por ''enaltecemento'',
que é un delito difuso que ampara a pena-
lización da opinión política.

Esgotou o ano?
Esgotouno. Estivemos doce meses ilega-
lizados. En 2017, cando parecía que a
montaxe se desinflaba, a Guardia Civil
golpea a Ceivar. Son detidos tres inde-
pendentistas e imputados por ''enaltece-
mento'' no mesmo sumario que as militantes
de Causa Galiza.

Unha vez que os retiran a imputación
por pertenza a banda armada o hori-
zonte penal semellaba estar bastante
despexado?

Iso parecía. Todo apuntaba que afronta-
riamos un xuízo por ''enaltecemento'' con
peticións de 1 a 3 anos. Mais recentemente
a fiscalía da Audiencia Nacional, que fun-
ciona ás ordes do Goberno español, in-
corpora a acusación de ''pertenza a banda
criminosa'' e dá unha reviravolta á situación
pois agora xogamos de 4 e 12 anos de pri-
sión, a opción posíbel de doce encarcera-
mentos e a ilegalización das organiza-
cións.

A celebración do xuízo é inevitable?
Prevese para a primavera ou o verán de
2020 nun tribunal preconstitucional que é
sucesor do TOP franquista, que carece
das menores garantías xurídicas e ten
como finalidade a eliminación da disidencia
política. A inclusión a última hora dun
delito de ''pertenza a banda criminosa'', ou
a acusación por supostos delitos xa pres-
critos, evidencia en que lugar estamos pa-
rados e paradas.

Estades movéndovos dalgunha maneira
na procura de solidariedade?

Estamos a articular a ''resposta de País'',
cun traballo de información e sensibili-
zación intenso nas próximas semanas,
accións de denuncia do proceso, mani-
festacións nacionais como a programada
para o 16 de febreiro e outras iniciativas
que iremos desgranando. Sabemos que
existe un sector importante da sociedade
que entende que o proceso é unha mon-
taxe, pretende impor un estado de ex-

cepción informal e bloquear o desenvol-
vemento do independentismo.

A receptividade que estades atopando
cal é?

Moi boa. Vamos seguir acumulando forzas
que contribúan para denunciar esta farsa,
a inexistencia dun marco mínimo de li-
berdades democráticas e evidenciar que o
obxectivo do xuízo é a exemplarización
represiva e debilitar e ilegalizar un proxecto
político.

Falastes só con espectro social próximo
ao nacionalismo galego ou tamén con
organizacións políticas ou sindicais
que non pertenzan a ese ámbito?

Dirixímonos a todas coas excepcións de
PP, PSOE, Ciudadanos, etc. O noso ob-
xectivo é que os axentes políticos se
retraten ante os feitos. Con todo, á vista
da experiencia de case cinco anos, é difícil
agardar compromisos das forzas políticas
e sindicais españolas. A propia IU apoiou
no seu día a proposta do PP de incluí unha
imaxinaria organización armada galega
na lista de ''organizacións terroristas'' da
UE.

Como andades de ánimos?
Estamos fortes e conscientes de por que
somos obxecto desta farsa policial e xudi-
cial. Sabemos que se nos xulga por ser in-
dependentistas e sentimos a solidariedade
e o cariño de milleiros de persoas e das
principais organizacións sociais, sindicais
e políticas do país.
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Recadación de
fondos para os
nenos orfos na
explosión de
Paramos
TUI.

“Cuentos con moito conto”
é o título do cd solidario que
vén de editar o CRA Mestra
Clara Torres de Tui con nove
historia de OQO editora na-
rradas en galego e castelán.
Porase á venda ao prezo de
10€ e os fondos recadados
serán para os dous nenos que
quedaron orfos na explosión
rexistrada o pasado ano en Pa-
ramos.  

Actrices e actores foron os
encargados de pórlle a voz a
cada un dos nove relatos de
OQO Editora recollidos no cd
que conta co deseño da portada,
edición e mestura de son de
Brais Sousa. 

Na presentación o alcalde,
Enrique Cabaleiro, indicou
que este acto solidario pon
en valor o traballo e o esforzo
da comunidade magrebí na
súa integración na cidade.

BO NADAL Y UN MARAVILLOSO 2020 
PARA TODOS LOS AMANTES DE LA ÚNICA,

MAGNÍFICA Y DIVINA 
GASTRONOMÍA GALLEGA

El restaurante O´CALDIÑO, camina como un equipo
unido de profesionales acariciando el medio siglo de su
inauguración. Con agarimo a galegos, castelans y clien-

tes de todo el mundo, 
¡FELIZ NAVIDAD y próspero AÑO NUEVO¡
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entrevista de g.FigUEiREDo

Nacho, fálanos un pouco de ti. De
onde es, que estudos realizaches?

Eu nacín en Guadalajara, a miña familia
é de Madrid e a súa contorna. Cando
eu contaba con ano e medio, máis ou
menos, destinaron ao meu pai a Ou-
rense. O resto dos meus irmáns xa na-
ceron alí.

Rematei a carreira de Farmacia no 84
e fixen tamén, na mesma facultade,
Óptica Optométrica que acabei no 85.

Cales foron os motivos polos que
decidiches abrir unha farmacia no
rural?.

Fundamentalmente porque a lexislación
non me permitía naqueles intres poder

acceder a outra farmacia. A maneira
de acceder a unha farmacia era por
artigo de excepción, senón tiñas que
pagar uns traspasos moi elevados.
Busquei unha zona do rural que tiña
que ter dous mil habitantes, como mí-
nimo, para poder servir. Despois de
catorce anos é moita loita co colexio
farmacéutico conseguín abrir esta far-
macia.

Pero a parroquia de Zamáns conta
cuns 770 veciños, se para abrir unha
farmacia no rural precísanse mínimo
2000 habitantes, como é que pui-
destes abrir este establecemento
aquí?

Houbo que anexionar outras zonas que
estiveran relacionadas como Cela, Her-
ville e algún barrio máis.

A administración axúdache? porque
non é o mesmo ter unha farmacia
nunha zona urbana, ca nunha pa-
rroquia como esta con menos de
800 habitantae.

A administración non nos axuda abso-
lutamente nada, é máis, tardaron case
tres anos e medio en concederme a Li-
cenza de Actividade pedíndome un su-
posto informe de utilidade pública que
no sabía moi ben ao que se refería 

Vaia, en vez de axudar, a adminis-
tración pon trabas?

O rural galego padece un enorme problema de despoboamento que ameaza seriamente a súa
subsistencia, a carencia de oportunidades para que as mozas e mozos desenvolvan un proxecto
vital persoal alí onde naceron, unida á escaseza, cando non inexistencia, de servizos, obriga
ás persoas orixinarias de zonas rurais a teren que emigrar para poder vivir. Zamáns é a
parroquia máis pequena de Vigo e a que máis se adecúa a este tipo de parámetros. Os veciños
e veciñas da parroquia non teñen ao seu dispor ningún tipo de servizo, agás unha farmacia.
Non teñen centro médico, nin centro de día para maiores, nin ludoteca para os máis pequechos
e o transporte público é peor ca deficiente. A Nova Peneira conversou co seu farmacéutico
para que nos axude a coñecer un pouco máis como é traballar no contexto no que el traballa.

“AGORA MESMO TEMOS QUE DEDICAR ENTRE
DÚAS E TRES HORAS DE TRABALLO, CADA
DÍA, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS
NECESARIOS PARA ALGÚNS PACIENTES, SON
MOI DIFÍCILES DE ATOPAR”

IGNACIO SÁNCHEZ BUSSÓNS (NACHO) FARMACÉUTICO DE ZAMÁNS



Si, totalmente. Asemade esta zona
estaba afectada por un plan urbanístico
do Concello e poder atopar un local foi
unha labor moi difícil.

E o perfil do cliente do rural, é moi
diferente ao da cidade?

Si, é diferente. Aquí a xente ven máis
buscando o teu consello, fíase máis do
que lle poidas indicar. Tamén dicir que
aquí, ao principio, custa máis ganarse
a súa confianza, cando xa a tes e como
se foxes da familia.

Alén de dispensar medicamentos,
ofrecedes algún outro servicio na
farmacia?

En realidade non se ofrece ningún,
pero realízanse.
As veces facemos algunha cura porque
a xente non quere desprazarse a ur-
xencias. Ao principio intentábase abrir
un pouco máis o abanico de servicios,
dar consellos de nutrición que facían
axencias externas, audiometrías, algo
de optometrías que fixen eu. Logo a

lei delimitou máis esas actividades e
agora practicamente só damos consello
profesional e dispensamos medica-
mentos.

O rural galego sofre problemas moi
serios de falta de servizos e Zamáns
non é unha excepción, a existencia
da farmacia a medio prazo podería
correr perigo?

Eu espero que non, o servicio está aquí
bastante establecido, pero podería acon-
tecer claro. Se a zona perdese rendibi-
lidade sería moi complicado poder
seguir coa actividade.

Cal é a túa opinión da política de
prezos dos medicamentos?

A política de prezos está prexudicando
aos usuarios naqueles medicamentos
que non teñen alternativa. Cando os
laboratorios perden a patente e os fa-
brican máis empresas, baixan os prezos.
Con isto a Sanidade beneficiase e os
usuarios tamén, porque digamos, hai
unha distribución de máis cantidade e

a un prezo máis baixo. Por outra parte
teño que dicir tamén que o sistema o
que está favorecendo é que, os medi-
camentos que teñan aínda patente poi-
dan dar prioridade aos mercados onde
máis lle paguen, e alí van a ir claro
está.

Os períodos de pago da adminis-
tración ás farmacias  como son, moi
extensos? ou compren con regula-
ridade?

Aquí houbo de todo. Houbo momentos
onde cubríase o presuposto inicial do
ano e cara finais do mesmo, cando xa
non había fondos, había que recorrer a
créditos de adianto por parte da banca
e, nestes intres, se está facendo os
pagos a mes vencido.

Agora fálanos da falta de submi-
nistración dalgúns medicamentos.
Eu teño aquí unha lista cos da se-
mana pasada, pero tódalas semanas
sae unha lista nova. A que se debe
esta falta?

Este é un problema grave. Agora mesmo
estamos dedicando de dúas a tres horas
diarias en busca de faltas, de todos os
posibles distribuidores a nivel nacional,
non só de Galicia. É atafegante que
unha persoa precise unha medicación
determinada e non teñas capacidade
para poder conseguirlla.
Tamén acontece que os médicos, as
veces, son bastante obtusos na pres-
crición de medicamentos. Pese a
saber, nalgúns casos, que ese medi-
camento non está dispoñible, indican
ao paciente que o busquen en distintas
farmacias.

E estes medicamentos, teñen algún
xenérico que os substitúa para que
os pacientes que os precisan non
queden sen as súas medicinas?

Non, a falta sempre é nos medicamentos
que non teñen xenérico, e isto é un
problema.
Aquí para xente doutras provincias,
estamos situados nunha carreteira de
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SE NOS DIS qUE
NOS VICHES NA
PENEIRA TES UN
15% DE
DESCONTO NAS
TúAS COMPRAS
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paso, preguntándome por algún medi-
camento en concreto.

É máis difícil conseguir sufragar
esa falta de medicamentos nesta far-
macia do rural, ou pola contra a di-
ficultade é a mesma ca nas demais
farmacias da cidade?

Non, a dificultade é a mesma, os pro-
vedores son os mesmos para todos.

Algunha vez viviches algún atraco
ou situación complicada análoga?

Soamente unha vez, hai uns doce ou
catorce anos, pero non puideron entrar
e non chegou a pasar nada.

Queres dicir algunha mensaxe para
quen poida estar pensando en abrir
un establecemento no rural?

Para abrir unha farmacia, agora mesmo
é a administración a que se encarga do
reparto de zonas e de distribución das
propias farmacias segundo a poboación.
Xa non hai opcións a ter que buscar ti
un lugar, é a Xunta de Galicia a que
promociona o mapa farmacéutico e sae
a concurso de méritos, pero este non
está moi claro. Hai moita xente que
non está de acordo con ese baremo de
méritos e está recorrido. Eu creo que
debería ser un pouco máis aberto do
que é.

Aquí rematamos, moitas grazas por
atendernos Nacho.

Grazas a ti.

VIGO.

A CIG-Industria de Vigo mobilizouse de novo diante de
Barreras para reclamar unha solución urxente para a grave crise
que atravesa o estaleiro, para o que sería necesario unha implicación
real da Xunta.

Traballadores/as da empresa e delegados/as sindicais da fede-
ración de Industria desenvolveron unha concentración ás portas
do estaleiro, onde despregaron unha faixa reivindicando o mante-
mento da actividade industrial e berraron consignas demandando
unha solución.

CIG-Industria de Vigo mobilízase

VIGO.

Perante os intentos do gru-
po promotor de volver poñer
en marcha o proxecto de Porto
Cabral, para a instalación dun-
ha grande área comercial e
de lecer en monte comunal, o
BNG reclamou ao Goberno
municipal que “poña fin á
permanente improvisación e
opacidade” coa que está a
xestionar esta cuestión. Así o
manifestou o concelleiro do
Bloque, Xabier P. Igrexas,
quen reiterou a “oposición
frontal” das nacionalistas a

Porto Cabral. “Nin un só metro
de monte comunal pode des-
tinarse a unha operación es-
peculativa, un pelotazo urba-
nístico, e menos a un macro-
centro comercial”, asegurou
esta mañá.

Igrexas volveu demandar
unha moratoria, tanto a nivel
municipal como galego, que
impida que se concedan novas
licenzas para grandes áreas
comerciais na cidade nos pró-
ximos dez anos. “Se de algo
está saturada Vigo é de ma-
crocentros comerciais”, xus-

tificou. Neste sentido, o edil
nacionalista criticou que o
único modelo produtivo do
Goberno local sexa o do “mo-
nocultivo de áreas comerciais”.
Como exemplo referiu os in-
tentos de “legalizar pola porta
de atrás ámbitos como Cru-
ceiro ou Recaré” ou o feito
de que a Zona Franca, dirixida
polo PSOE, queira converter
o Parque Tecnolóxico de Va-
ladares nun parque comercial.
Desde a fronte nacionalista
cuestionan de maneira aberta
a inexistencia de “interese pú-

blico xeral” que poida xusti-
ficar o desenvolvemento de
Porto Cabral a través dunha
ordenación provisional. O por-
tavoz municipal das naciona-
listas subliñou que se a ope-
ración especulativa en Mos
vai ter, como argumenta o
propio Concello de Vigo, un
impacto negativo para o tecido
comercial da cidade olívica,
“maior será o impacto con
Porto Cabral”, reiterando que
o modelo de grandes áreas é
“letal” para o pequeno e me-
diano comercio.

O BNG de Vigo pide o feche a porta
definitivamente ao ‘pelotazo’ de Porto Cabral
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PONTE CALDELAS.

A festa de Fin de Ano na
Praza de Espanã de Ponte
Caldelas e ́ xa un referente.
Este ano sera ́a orquestra Gran
Parada a encargada de ponẽr
a muśica a ́entrada de ano na
carpa que, un ano maís, o
Concello de Ponte Caldelas
ubicara ́a caroń da peŕgola e
que atraera ́a centos de vecinõs
que queren celebrar xuntos a
chegada do 2020.

Este e ́o quinto ano que se
celebra este evento gratuit́o
en Ponte Caldelas, unha ini-
ciativa do Concello que e ́xa
unha referencia para a
vecinãnza, que quere disfrutar
dunha noite especial acom-
panãda de amigos e vecinõs
no seu propio concello. A
festa comezara ́ a ́ 01.00 h e

extenderase ata ben entrada
a madrugada. Ao igual que
nas anteriores ediciońs, está
garantizado o bo ambiente e
a boa muśica.

A mellor festa de Fin de Ano
vivirase en Ponte CaldelasPONTE CALDELAS.

A Fonte da Praza de Espanã
foi sometida na uĺtima semana
a unha posta a punto en pro-
fundidade, realizando todas as
labores de mantemento estable-
cidas. Os traballos consistiron
no vaciado da fonte, limpeza
en profundidade con aspirado
de lodos e follas e o posterior
recheado con auga a ́que se lle
incorporaron os correspondentes
produtos de limpeza e desin-
feccioń que contempla a nor-
mativa de Sanidade para as fon-
tes ornamentais, cumprindo así
con todos os criterios hixieńi-
co-sanitarios para a prevencioń
da lexionelosis nunha instalacioń
destas caracteriśticas, que está
catalogada como “instalacioń
de menor probabilidad de pro-
liferacioń y dispersioń de Le-
gionella”.

A Fonte Luminosa da Praza

de Espanã somet́ese a revisiońs
nos tempos estipulados na nor-
mativa, que van dende controis
mensuais ata cuestiońs de man-
temento anual. Nos uĺtimos diás
fix́ose tameń a limpeza con
maq́uina hidrolimpiadora de todo
o formigoń que forma a fonte, a
retira e revisioń de todos os focos
para comprobar o seu estado ou
a revisioń das bombas, entre ou-

tras tarefas. Ponte Caldelas ten
a mellor fonte ornamental de
Galicia e a maís coidada, e o al-
calde, Andreś Diáz, quere que
siga sendo asi,́ por iso o seu em-
penõ en sometela aos controis
necesarios para que conte con
todas as garantiás hixieńico-sa-
nitarias e que a vecinãnza poida
seguir gozando da fonte no seu
max́imo esplendor.

Rematada a posta a punto da Fonte Luminosa

ponte caldelas

O mellor ambiente
da Comarca

Ponte Caldelas

La Parada

TAPERÍA VICTORIA
PONTE CALDELAS
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PONTE CALDELAS.

A estrada que une A Reigosa
con Taboadelo, esta ́a ser obxecto
dunha mellora que contempla a
renovacioń do firme nos tramos
que se atopaban deteriorados.
Deste xeito, na estrada que da
servizo aos lugares de A Reigosa,
Baltar, Xustańs e Taboadelo es-
tase a realizar o fresado, asfaltado
e compactado das zonas que
contaban cun firme deteriorado
polo paso dos anos e dos vehiću-
los.

O Concello de Ponte Caldelas
informou fai unhas semanas á
Deputacioń de Pontevedra, titular
da estrada, do deficiente estado
no que se atopaban alguńs tramos
deste vial e o luns 9 de decembro,
a administracioń provincial ini-

ciou os traballos de mantemento
que tameń contemplan unha me-
llora dos accesos ao Campo da
Festa e Casa do Pobo de A Rei-
gosa, aś instalaciońs deportivas
de El Tablero e ao recentemente
inaugurado taller mecańico RS
Pontevedra Wagen.

O Concello de Ponte Caldelas
vela pola seguridade das suás
estradas e por unhas boas co-
municaciońs para a suá vecinãn-
za, non so ́ acometendo obras
nas estradas de titularidade mu-
nicipal, como a que en breve se
fara ́no vial de Anceu-Barbudo,
senoń informando tameń a ́ad-
ministracioń que corresponda da
necesidade de mellorar o estado
do firme naquelas estradas que
asi ́o precisen.

PONTE CALDELAS.

A programacioń de Nadal
de Ponte Caldelas veń cargada
de ilusioń e bos propośitos
para o Ano Novo. Este do-
mingo comezan as propostas
para toda a familia que com-
pletan unha programacioń que
se extendera ́dende o domingo
22 ata o sab́ado 4 de xaneiro.

O domingo 22 de decem-
bro, aś 12.00 horas, chega o
Apalpador ata a Alameda de
Ponte Caldelas, que visitara ́á
cativada do municipio para
ofrecerlles uns regalos moi es-
peciais. O martes 24, aś 12.00
horas, sera ́a chegada de Papá
Noel, que un ano maís vira ́a
Ponte Caldelas en coche de
cabalos e recibira ́ a todas as
nenas e nenos na Casa da Cul-
tura, para escoitar as suás pe-
ticiońs e desexos de Nadal. O
venres 27 de decembro, aś
18.00 horas, no Colexio Cordo

Boullosa, tera ́lugar a obra de
teatro familiar ‘O vixilante
dos sonõs’, unha proposta de
Ubu ́ Teatro na que amosa a
aventura dun neno que vai
crecendo con ganas de chegar
a ́luá.

A tradicional toma de uvas
anticipada sera,́ coma todos
os anos, aś 12.00 horas do diá
31 de decembro no Centro
Cultural de Ponte Caldelas,
unha propostas que ano a ano
gana adeptos e que fai repetir
a todos os que participan dela.
O diá 31 pola noite, a carpa
sita na Praza de Espanã aco-
llera ́ a gran Festa de Fin de
Ano de Ponte Caldelas, que
este ano estara ́amenizada pola
orquestra Gran Parada e que
se desenvolvera ́de 01.00 ata
ben entrada a madrugada.

A proposta final e ́a maís
esperada pola cativada: a che-
gada das SS MM os Reis Ma-

gos. Sera ́o sab́ado 4 de xaneiro
aś 18.00 horas e a comitiva
percorrera ́ as ruás de Ponte
Caldelas para rematar na carpa
da Praza de Espanã, onde Mel-
chor, Gaspar e Baltasar reci-
birań a todas as nenas e nenos
que queiran saudalos e trasla-
darlles as peticiońs de uĺtima
hora. Para que a espera sexa
maís levadeira, os comerciantes
de Ponte Caldelas servirań
chocolate con rosca para todos
os participantes e contarań coa
colaboracioń da asociaciońs
de mulleres rurais do Verdugo,
Xustańs e Taboadelo.

Chega o Nadal máis ilusionante

Renovación do firme na
estrada que une A Reigosa,
Xustáns e Taboadelo

PONTE CALDELAS.

O alcalde de Ponte Calde-
las, Andreś Diáz, asinou o
convenio de colaboracioń coa
directora do CEIP A Reigosa,
Conchi Otero, a traveś do cal
a administracioń local aporta
1.000 euros ao centro para a
realizacioń de actividades com-
plementarias para o alumnado.

Con esta aportacioń municipal,
o centro podera ́ organizar
said́as, excursioń, obradoiros
ou calquera outra actividade
que repercuta positivamente
no alumnado e complemente
a actividade docente. O colexio
A Reigosa a conta actualmente
con maís de 100 alumnos e
alumnas.

Pedreira, 7
Baixo
A Lama
986 768 261

O Concello financia actividades complementarias 
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ÁNGEL PÉREZ
Profesor de Filosofía Malestar

Freud, o inventor da hipótese do in-
consciente e da psicanálise, escribiu

varios libros de gran pegada na opinión
pública e mesmo, pero non na mesma me-
dida, no recinto universitario. Un deles, o
traducido ao español como El malestar en
la cultura, cumpriu xa noventa anos na
rúa. Paga a pena recordalo e asemade
animar a lelo. Darei en primeiro lugar unha
razón puramente persoal, meramente bio-
gráfica, pero, espero que respectuosa co
contido do libro. E logo outra pola que creo
que o médico de Viena debería ser obxecto
de admiración universal. 

No persoal, foi a lectura que me curou
do meu apego á filosofía de Rousseau.
Nalgunha ocasión anterior xa me atopara
nunha posición moi incómoda, claramente
molesto, digamos, defendendo a idea do
filósofo francés de que os humanos son
bos por natureza. Penso nun diálogo cun
alumno no que quedaba claro que a posi-
ción de Hobbes sobre a natureza humana,
que el defendía, era superior á de Rousseau.
Non me saía e non admitía que os homes
son lobos para os homes. Daquela quedei

tocado. De alí a pouco, relín, porque no
programa de BUP dese tempo había temas
de psicoloxía, o libro de Freud e ao chegar
cerca do final quedeime con aquela breve
referencia ao socialismo que, primeiro
abriría unha fenda nas miñas ideas sobre
o home, e que acabaría por me sandar
aquela primitiva fe na bondade natural
dos seres humanos.

Freud cualifica nese paso do derradeiro
capítulo de “idealistas” aos socialistas.
Nese libro esa cualificación significa que
os socialistas incorren no erro de desco-
ñecer a natureza humana. Recordemos
que o libro está escrito ao final dos anos
vinte e que “socialista” é a palabra que
dá nome a política da clase obreira que se
está a bater contra o fascismo xa no poder
en Italia e tres anos despois o acadará en
Alemaña. 

O erro non consistía en pretender
cambiar “as relacións do home coa pro-
piedade”. Esa é, di Freud, unha pretensión
no camiño correcto para “eliminar o maior
obstáculo con que tropeza a cultura: a
tendencia constitutiva dos homes a se

agredir mutuamente”. O erro é crer eli-
minable esa tendencia constitutiva. É crer
que a natureza humana é maleable con-
sonte a demanda.

A obra enteira de Freud, velaí a se-
gunda razón, trata precisamente do ine-
vitable idealismo no que caen os humanos
polo inevitable empeño en seren felices.
Afán que a tradición moral entende como
o fin natural dos seres humanos. Non hai
humano que non busque ser feliz. Non
importa como se entenda a “felicidade”,
o que importa é entender que estamos
sometidos ao mandato de sermos felices.

Pero Freud non se suma á tradición
moral. A palabra clave para el non é “fe-
licidade”, senón “cultura”. Non se trata
tanto de ser feliz a toda costa, como do
saber necesario para aturar o malestar
que forzosamente comporta a cultura ou
simplemente a condición de ser humano.
Felices, se acaso, son as bestas ou os deu-
ses. A satisfacción plena para os humanos
é un imposible. Na súa opinión os humanos
non poden remediar o sentir a queimadura
da culpa.

[II] Decembro 2019 
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REDONDELA.

O grupo Casa Paco 81 pre-
para o seu nadal particular con
varios actos en Redondela
como ven sendo tradicional
nos últimos anos, como vere-
mos non se trata dun grupo
meramente deportivo senón
tamén activo na cultura e na
solidariedade coa vila e a so-
ciedade en xeneral como de-
mostra o seu programa. O 18
de decembro 18.00 descubriron
unha placa conmemorativa a
Carmen Avendaño, presidenta
de Érguete e un referente na
loita contra o narcotráfico a
nivel non so do pais galego
senón tamén do estado español. 

O 28 de 17'00 a 19'00 ce-
lebración do partido das nais
no pavillón municipal de Re-
dondela, e o 4 de xa de xaneiro
o tradicional partido de vete-
ranos en Santa Mariña a partires
das 10'00. Ata o día de reis
están levando a cabo unha re-
collida de alimentos no pavillón
da marisma para Cáritas. 

Tamén participaran como
invitados aos torneos de nadal
en Pontevedra, Vilagarcía, Vigo
i Escola Militar de Marín entre
outros. 

Así mesmo segundo infor-
ma a coordinadora participarán
co concello nos diferentes actos
destas datas.

Decembro 2019 [III]
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O NADAL DO GRUPO
CASA PACO 81

REDONDELA.

A partida, de 300.000€ pre-
tende implicar ao goberno do Es-
tado e á mesma Autoridade Por-
tuaria, para elaborar un convenio
entre diferentes administracións
co obxectivo de poñer en valor
este ben patrimonial”, afirman
dende a organización naciona-
lista.

A aprobación dos Orzamentos
da Xunta para o ano 2020, servíu
de argumento á Asemblea Local
do BNG de Redondela, para a
presentación de varias emendas.
Mellora da seguridade viaria da
estrada que enlaza Redondela
con Pazos de Borbén, ao seu
paso por Reboreda; Pivotaxe do
Peirao de Cesantes; Mellora da
Seguridade Viaria no entorno do
CEIP Outeiro das Penas, formaban
parte do paquete de iniciativas
dos nacionalistas. Entre elas des-
tacaba, unha partida de 300.000€
para a recuperación do Cargadoiro
de Mineral “Coto Wagner” en
Rande.

O Cargadoiro construíuse a
mediados dos anos 60 para Mi-
nerosiderúrxica de Ponferrada,
que despois de varias décadas
converteuse nun destacado ele-

mento do patrimonio industrial
do entorno do Estreito. O aban-
dono ao que as diferentes admi-
nistracións somenteron a esta
estructura de ferro, xunto ao in-
terese do actual presidente da
Autoridade Portuaria por derru-
balo, moveron á Asemblea do
BNG, a presentar a proposta de
recuperación.

“Existe un interese de move-
mentos culturais e sociais, ademáis
de veciñanza en xeral por con-
servar tamén este elemento in-
dustrial. Cómpre vontade política,
e colaboración polo que débense
dar pasos con partidas orzamen-
tarias”, apuntan dende a organi-
zación nacionalista. Recordan
igualmente como “diversas mo-
cións e propostas aprobadas polo

Pleno de Redondela iban nesa
liña”.

Recentemente constituíse a
asociación ARPE (Asociación
Rande Proxecto Europeo), que
“pretende conseguir a distinción
de Patrimonio Cultural Europeo,
de toda esta parte do Concello
de Redondela”.

A recuperación do Cargadoiro
necesita de financiamento por
parte de diversas administracións,
tanto europeas, estatais como ga-
legas. O goberno galego debe
dar os primeiros pasos, psoto que
o patrimonio cultural, dunha ma-
neira ou doutra depende da Xunta,
“de aí a iniciativa que presentamos
para os orzamentos do ano 2020”,
rematan na súa nota dende a
Asemblea Local do BNG.

O BNG prantexa orzamentos para
restaurar o Cargadoiro de Rande

"LUME
NOS CUS"

SOUTOMAIOR
LOURIDO S/N

ASOCIACIÓN 
DE BOLOS 
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RÚA SALGUEIRAL 11 - REDONDELA

“COCIÑA ABERTA TODO O ANO”
A TASCA DE MUCHA

NOVO TESOURO DE RANDE
Nova Xerencia - Coñécenos

652 095 603

Peixes e mariscos 
da Ría de Vigo
Menú do día

R/ Isidoro Queimaliños, 41
Redondela - 986 401 194

REDONDELA.

O coidado do medio am-
biente ven sendo unha constante
nas campanãs de dinamizacioń
comercial desenvolvidas pola
Asociacioń de Empresarios de
Redondela pero neste caso acen-
tuáse xa que todos os materiais
empregados contan cunha dis-
tincioń ambiental. Asi ́as bolsas
estań realizadas en material re-
ciclado e impresas nunha tinta
totalmente inocua de base acuosa
que garante o coidado do medio
ambiente. Nos uĺtimos dous
exercicios a Asociacioń de Em-
presarios ten contribuid́o nota-
blemente a eliminacioń do plaśti-
co do circuit́o comercial distri-
buińdo entre os seus asociados
maís de 20.000 bolsas de papel,
accioń que se ten desenvolvido

graza ao cofinanciamento da
Xunta de Galicia a traveś da
Direccioń Xeral de Comercio e
que tameń esta Nadal conta coa
colaboracioń co Concello de
Redondela o que nos permite
duplicar o nuḿero de bolsas que
se entregarań no comercio da
vila, aportacioń que e ́sen dub́ida
unha gran axuda dado o impor-
tante custe que supoń a entrega
gratuit́a de bolsas a clientela.

A campanã de premios trae
ao comercio de Redondela os
claśicos BOLETOS DE NA-
DAL que se distribuiŕan polas
compras que se realicen dende
hoxe 5 de decembro ata o 5 de
xaneiro. Este formato de cam-
panã permite que cada comercio
tenã unha urna de premios uńica
e exclusiva xa que en cada co-

mercio podera ́ haber premios
diferentes ademais do claśicos
vales de compra que nesta edi-
cioń son de 300€, 200€, 100€ e
50€ que se sortearań ao finalizar
a campanã. O diá do sorteo será
o 15 de xaneiro. Outra novidade

desta campanã e ́ a decoracioń
exterior dos comercios coa que
se realza a presenza do comercio
da Vila. Un elemento decorativo
comuń consistente nunha aŕbore
iluminada e vinilos en forma de
destello fan que ao caer a tarde

os comercios realcen a suá pre-
senza e dean un especial am-
biente de Nadal a esta tradicional
vila comercial situada ao fondo
da riá de Vigo na que as tendas,
todas diferentes e uńicas, vense
realzadas pola imaxe homoxeńea.

A Asociación de Empresarios de Redondela presenta unha
Campaña de Nadal marcada polo selo da ecoinnovacción



Que é Galiza Nova?
A organización xuvenil do BNG, as e
os militantes do BLOQUE menores de
30 anos, militamos nesta organización
ata cumprirmos esa idade.

Pero no BNG hai dúas organizacións
de mocidade, non?

Si, tamén está ISCA que son as moci-
dades do MGS, que como sabes é un
dos partidos, xunto coa UPG, o FOGA
e independentes que constitúen o BNG.

Como analiza un mozo ou moza na-
cionalista a situación da mocidade
na actualidade?

A situación da mocidade do noso país
pódese definir cun só adxectivo: precaria.
A voracidade do capital arrastra a am-
plísimos segmentos de mozas e mozas
a unha situación de permanente preca-
riedade, que se pretende normalizar. É
dramático, pero hoxe podemos ver alu-
sións ao emprendemento, aos traballos
low cost, aos mini pisos...tinxida todas
elas dun verniz de aventura romántica,
cando en realidade do que se trata é de
normalizar a pobreza e a precariedade
Ben, e no que respecta aos estudantes?
Tres cuartos do mesmo, os recursos
para o ensino público deterióranse cada
vez máis grazas á nefasta política dunha
administración que aposta con claridade
polo ensino privado e concertado. De
feito estase a falar da inauguración da
primeira universidade privada de Galiza,
un escándalo vaia.

A mocidade nacionalista de Redon-
dela fai algún tipo de actividade po-
lítica, supoño?

A nosa actividade está orientada a es-
pallar non só en Redondela, senón en
toda a comarca a nosa visión da realidade
referente a que só unha situación política
na que as galegas e os galegos poidamos

decidir sobre o noso futuro permitirá
abordar con perspectivas de éxito a
grande cantidade de problemas que ten
Galiza en xeral e a mocidade en parti-
cular, xa puxemos distintas mesas in-
formativas nas que pretendemos dar
traslado as nosas opinións e tamén re-
collermos as propostas que se nos tras-
laden.E nós quedamos moi orgullosos
da visita que organizamos á ILLA de
San Simón, acompañdos polo deputado
Luis Bará.

Cal é a vosa posición sobre a casa
de apostas que se pretende abrir en
Redondela?

Estamos radicalmente en contra.
E as vosas propostas sobre o ocio
necesario e desexable para a moci-
dade de Redondela?

Recuperar os locais de ensaio, potenciar
a oferta cultural de calidade orientada
á mocidade. Se cadra a nosa franxa de
idade está un pouco abandonada, para
os mozos e mozas que non practicamos
deporte, que nos queda?, un cine tamén
estaría moi ben,ou mellorar as activi-
dades dos multiusos de Redondela e
Chapela, e incluso os centros culturais
das distintas parroquias.....

Antes falabades da Illa de SanSimón,
a vosa opinión ai respecto das dis-
tintas actividades de ocio que alí se
fan?

San Simón ten que ser ILLA DA ME-
MORIA, é a única posición digna po-
sible, debémosllo ás persoas que alí
sufriron e alí morreron, manter unha
actitude frívola co que alí pasou é unha
indignidade moral.

O discurso oficial véndenos que o
réxime do78 foi a mellor das solu-
cións posibles e unha especie de cul-
minación do estadio perfecto de de-

mocracia e liberdade,  que non se
pode superar, de feito calquera pro-
xecto político que pretenda trans-
cendelo, pouco menos que é tratado
de sedicioso, como valora a mocidade
nacionalista galega o réxime no que
vós obrigaron a vivir?

Manifestamente mellorable. Non hai
ningunha relación que poida funcionar
se todas as súas partes non a asumen
con liberdade e comodidade. É así de
sinxelo. Ou a HESPAÑA con H que
describía Castelao en Sempre en Galiza
ou as tensións territoriais no estado
serán inevitables.

A revolución será feminista, ou non
será?

O mundo non será xusto e igualitario,
se os dous xéneros que compomos a
humanidade non estamos en igualdade
de condicións. Mentres unha soa muller
poida ser asasinada, violada, acosada
ou maltratada polo feito de selo, non
viviremos nunha sociedade digna. Abofé
que o feminismo militante e combativo
e un dos eixos da vida política de
Galiza Nova.

Cal é a vosa opinión sobre a non
entrada do BNG no goberno de Re-
dondela?

Como militantes disciplinados e de-
mócratas que somos, asumimos a de-
cisión colectiva da militancia do bloque
de Redondela.

Decembro 2019 [V]
entrevista de Marcos Santos

Xosé, Mariña, Iria e Brais son dous mozos e dúas mozas nacionalistas de
Redondela, que amosan que fronte a imaxe de indolencia que ao sistema
lle interesa vender do conxunto da mocidade, existen colectivos
organizados que traballan para acadar mellores condicións de vida para a
sociedade en xeral e para os mozos e mozas en particular.

AS MOCIDADES DO BNG DE REDONDELA



REDONDELA.

A Deputación de Pontevedra
vén de subvencionar e avalar
os Plans de Mobilidade Sus-
tentable (PMS) de 37 concellos
da provincia para fomentar mo-
bilidades alternativas e recuperar
espazos públicos. O dato foi
confirmado hoxe polo deputado
Uxío Benítez logo dunha reunión
de traballo coas consultoras e
enxeñerías que redactaron ou
están a finalizar os traballos en-
cargados polos concellos da pro-
vincia ao abeiro da convocatoria
de axudas do departamento de
Mobilidade. 

Benítez lembrou que a liña
de axudas para os PMS apro-
bouse a finais de 2017 co fin de
incentivar e promover que os
concellos establecesen unha pla-
nificación das súas políticas ca-
miñando cara o fomento de mo-
bilidades alternativas e a recu-
peración dos espazos públicos.
En abril de 2018 adxudicáronse
axudas por preto de 600.000
euros a 42 concellos e estes
contrataron ás respectivas con-
sultoras. Estas traballaron nun
prazo de 18 meses que rematou
recentemente, estando agora en
fase de presentaron final dos
proxectos dos PMS e de entrega
de documentación para que a
Deputación valide definitiva-
mente os plans. 

Finalmente, dos 42 concellos
houbo renuncia de cinco, co
que finalmente son o 62% dos
concellos da provincia os que
teñen ou van ter un PMS finan-
ciado e avalado pola Deputación.
Os máis avanzados son Salceda
e Pazos de Borbén, xa coa sub-
vención pagada; Caldas, Covelo,
Mondariz Balneario, Moraña,
Vila de Cruces, Portas, Meaño,
e Catoira están en trámites de

xustificación; pendentes de re-
cibir documentación –con in-
formes xa emitidos- Lalín, Moa-
ña, Porriño, Fornelos, Valga,
Silleda, O Grove, Ponte Caldelas,
Pontecesures, As Neves, For-
carei, O Rosal, Tui, Arbo, Mon-
dariz, Poio, A Lama, Nigrán,
Gondomar, Tomiño e Cuntis; e
pendentes de informe ou de re-
cibir documento inicial Souto-
maior, Redondela, Sanxenxo,
Oia, Ponteareas e Bueu, dado
que se lles deu máis tempo por
cuestións burocráticas. 

Benítez lembrou que a exis-
tencia dun PMS para estes con-
cellos vai axudar a acceder a
fondos europeos de financia-
mento para accións de mobili-
dade sustentable, polo que in-
dicou que son unha ferramenta
indispensable non só de plani-
ficación senón tamén para con-
seguir orzamento. 

Así mesmo, o nacionalista
subliñou que “é unha satisfacción
poder dicir que temos tantos
concellos xa con ese instrumento
que vai favorecer que todas as
accións que se fagan na provincia
vaian encamiñadas a promover
estratexias de baixa emisión de
carbono, algo que penso que é
de destacar nesta semana na
que se está a celebrar o Cumio
do Cambio Climático”. Insistiu
na importancia da redución do
uso do vehículo e do fomento
doutro tipo de mobilidades al-
ternativas para baixar os niveis
de contaminación, así como da
recuperación dos espazos pú-
blicos para unha mellora da ca-
lidade de vida da veciñanza.

“Esa vai seguir sendo unha
liña de traballo de agora en
diante da Deputación de Ponte-
vedra. Avanzaremos en dife-

rentes accións
e iniciativas “,
subliñou, para
explicar que a
reunión de tra-
ballo e coordi-
nación de hoxe
coas consulto-
ras pretendía
coñecer os pro-
blemas ou in-
convenientes
que tiveron á
hora de redac-

tar os PMS e ver como reaccio-
naron os grupos de goberno e a
sociedade na participación pú-
blica: “Interesábanos que nos
transmitisen o feedback do tra-
ballo realizado para aprender e
mellorar as accións de futuro.
A Deputación non tiña como
obxectivo subvencionar por sub-
vencionar. Queremos que isto
marque a liña e por primeira
vez vemos un certo vento a
favor que agardemos se concrete
nos concellos”, sentenzou Be-
nítez.

Ferramenta de planificación
Os plans serán unha ferra-

menta fundamental para que os
concellos poidan tomar decisións
sobre a rede de estradas e espazos
públicos, para optimizar recursos
e actuacións propias, e para
poder acceder aos fondos euro-
peos de mobilidade sustentable. 

O obxectivo destes docu-
mentos é modificar a mobilidade
urbana nas vilas e concellos da
provincia promovendo estrate-
xias de baixa emisión de carbono
e melloras da contorna urbana
para conseguir espazos que me-
lloren a calidade de vida da ci-
dadanía. De feito, os PMS sub-
vencionados pola Deputación
deben recoller de forma clara a
priorización de actuacións e a
metodoloxía proposta para exe-
cutar actuacións concretas de
forma que faciliten a xestión
futura por parte dos responsables

municipais. Cada PMS debe in-
cluír unha toma de datos e
análise de normas e plans urba-
nísticos, física e territorial, so-
cioeconómica e demográfica,
de transporte e circulación, ener-
xética e medio ambiental, de
seguranza viaria e de recompi-
lación de participacións cidadás.
Ademais, debe identificar pro-
blemas e retos, unha definición
de liñas estratéxicas, e unha de-
limitación de propostas e ob-
xectivos específicos, entre os
que destacan as medidas de fo-
mento e mellora dos despraza-
mentos en modos non motori-
zados (peonalizacións, creación
de sendas peonís, carrís bici…
), medidas de reordenación e
mellora do transporte público,
de mellora e xestión de aparca-
mentos, de desconxestión viaria,
de distribución e control de ac-
cesos, de futuro desenvolve-
mento do viario, medioambien-
tais e de protección e de fomento
e regulación en centros atractivos
de actividade. 

Finalmente, os PMS deben
concretar un plan de implanta-
ción cun cronograma orzamen-
tado para concretar os obxectivos
en proxectos de obras concretas,
que poderán ser financiadas
tanto por fondos municipais,
provinciais, autonómicos, estatais
como fondos europeos. A partir
de aí son os gobernos locais os
que os deben poñer en marcha. 
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AO CARÓN
DO INSTITUTO

REDONDELA.

Por primeira vez, o acen-
dido das luces de Nadal faise
coincidir en Redondela coa
campaña de dinamización co-
mercial celebrada con motivo
do Black Friday grazas ao tra-
ballo coordinado de ambas en-
tidades.

O comercio de Redondela
estrea o Nadal con un día de
descontos e promocións. O
pequeno comercio da Vila con-
sidera necesario sumarse a
esta promoción globalmente
instaurada e considera que ten
capacidade competitiva sufi-
ciente para ofrecer ao consu-
midor unha oferta de calidade.
Dende a xerencia do Centro
Comercial Aberto, e tal e como
se acordara en asemblea de
comerciantes, marcáronse as
pautas para realizar estas pro-
mocións, así as ofertas de
Black Friday realizaranse
como máximo os días 29 e
30. 

Ademais a Asociación fai
coincidir a data coa estrea da
decoración exterior de Nadal.
A proposta deste Nadal é unha
elegante árbore branca ilumi-
nada que se situará nas entradas
dos comercios con escintileos
de luz realizados en vinilos.
A cor branca será a dominande
nesta campaña de nadal que
ven acompañada de medidas
medioambientais en materia
de packaging e como non a
campaña de premios que será
presentada o vindeiro venres.

Nota.- Respecto ao espec-
táculo de acendido da luces
remitimos a nota enviada polo
Concello de Redondela.

AER e Concello
coordinan
actividades para
un gran arranque
do Nadal

A Deputación de Pontevedra subvenciona os
plans de mobilidade de Redondela
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Como é que temos o pracer de gozar
da túa compañía en Redondela?

Coñezo a Elisa (directora e percusora
da orquestra de saxos),  e xa toquei
aquí máis veces e agardo que non sexa
a última, xa que estou encantado de
poder tocar en Redondela

Fálanos de ti, onde naciches? 
Pois mira eu nacín en Navarra, e con
sete anos tocaba o saxo pero tamén
aprendín a tocar a guitarra e o violín

Logo es un autodidacta da música
coma Mozart no piano, por poñer
un exemplo...

Non quero facer comparacións con
ninguén, comecei de moi novo na mú-
sica. O Meu pai era músico por natureza
e muiñeiro de profesión tocaba moi
ben, e del fun aprendendo. Era director
dunha banda sempre me ensinaba e
corrixía cando non o facía ben, e como
era moi querido polos nenos da banda
todos me ensinaban.

É vostede pioneiro no Jazz en España
non si?

O Jazz era daquela unha música de
baile, había cantantes boísimos de Blues.
Cando coñecín a escala do Blues que é
moi diferente a que coñecemos de Do,
Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do; escala

principal en Europa e América. Ao
sentirse en liberdade as cantantes de
Blues reuníanse na praza do Congo e
alí se formaron e se deron a coñecer os
músicos de Jazz.
O meu primeiro ídolo foi un saxofonista
chamado Colermo hopkins que facía
unhas improvisacións de solos que eran
unha obra de arte.

E que o Jazz e improvisación dentro
duns parámetros non?

A improvisación é unha creación musical
espontánea pero sobre unha estrutura
rítmico-harmónica determinada.

Entendo que se o Jazz é improvisa-
ción é moi complicado gravar un
disco, pois nunca sería igual o directo
que o gravado

Realmente os músicos de Jazz sabemos
improvisar dentro da melodía Sol, Si,
Do, Do iso crea compases dentro dunha
harmonía, a improvisación é tocar unha
melodía improvisadamente.

Vostede e pioneiro da fusión Jazz-
flamenco...

A min gústame a musica popular de
todas as zonas de España de feito tentei
facer algo coa música de Navarra. O
primeiro disco que fixen quixen chamalo
Jazz-flamenco, era tocar cousas do fla-

menco pero cos sentimentos e ritmos
do Jazz. Paco de Lucía fixo o mesmo.

Ala polos 90 Bebo Valdés e o Cigala
fixeron unha fusión de Jazz-flamenco
cantada, a vostede gustoulle esa ver-
sión?

Claro que si, por que non? non coñecían
o jazz e fixeron unha versión de fla-
menco-Jazz, eu facía Jazz-flamenco.
Daquela foi unha revolución...
Eu teño a impresión de que xa daquela
a xente coñecía o Jazz e o flamenco,
veu que desa a unión funcionou ben. A
música tamén e sentir doutro xeito, o
flamenco tamén é profundo. O mellor
que eu fixen foi unha das cancións po-
pulares de García Lorca, toqueina como
Jazz con rumba xitana. É flamenco
pola esca pero cun acorde funciona
como Jazz.

Cree vostede que logo de percorrer
tantos países, co idioma da música
poderiamos entendernos ben?

Para entendernos todos teriamos que
coñecer o idioma, coa música é diferente.
A música son unhas notas que todos
coñecemos e que fan o papel de unir
culturas.

Creou obras de moi novo cal foi a
primeira.

A pequena Sharda, esta fíxena de
moi noviño, normalmente as compoño
para Saxo e Piano.

E como se fai para que as obras
que vostede compón soen tamén en
calquera instrumento?

Cando compós un tema primeiro
pensas no instrumento e logo vas
engadindo, corda, percusión, metais
ata que chegas á maior que é a sin-
fónica.

Pero está todo na súa cabeza ou?
Si así é, dende o momento cero.

Hoxe na vila temos un grande to-
cando con outros grandes como son
a orquestra de Saxos e Aberto Vi-
las...

Para min é un pracer dobre tocar
con un pianista como Alberto e cunha
orquestra de Saxos como a que dirixe
Elisa.

Cree vostede, para rematar, si aos
xoves talentos se lle dan facilidades
para desenvolver o seu traballo po-
derían aparecer máis e mellore mú-
sicos ?

Eu coido que a música nace dentro
de un e iso ten que fluír sexa con fa-
cilidades ou sen elas con mestres ou
sen eles.  

Pedro Iturralde é un músico navarro de Jazz do máximo nivel mundial. Naceu no
ano 1.929, e con 90 anos aínda ten a forza física e mental suficiente para facernos
gozar cos seus concertos. Catedrático do REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE
MÚSICA DE MADRID onde ensinou saxofón desde 1.978 ata a súa xubilación en
1.994, é o único español, xunto con Teté Montoliu incluído no dicionario de Jazz de
Larousse. Recentemente Pedro tocou en Redondela, e A Nova Peneira non podía
desaproveitar a ocasión para falar con el.

O MÚSICO PEDRO ITURRALDE DELEITA A REDONDELA
“TODAS AS MIÑAS
COMPOSICIÓNS ESTÁN
NA MIÑA CABEZA
DESDE O MINUTO 0”



Cando naceu Andaina?
Nacemos en 1996, despois duns anos
de actividade a asociación tivo que
deixar de funcionar, ata o ano 2011
que puidemos retomar a nosa andaina,
ata hoxe.

E, que é Andaina?
Un colectivo que atende a persoas
con discapacidade e necesidades es-
peciais de atención ao longo da súa
vida.

Que abano de idade teñen os vosos
usuarios e usuarias?

Como che dixen, nesta segunda
xeira comezamos a traballar no 2011.
Nós iniciamos a nosa labor con nenos
e nenas, que van crecendo e hoxe xa
pasan de adolescentes.

Cóntanos un pouco máis como é o
voso traballo?

Primeiro acubillamos ás familias ás
que lle diagnostican o problema a
un dos seus membros. Cando iso
acontece sabemos que se produce
un sentimento que che fai estar como
perdido, non se sabe que facer, nin a
onde ir, e nós procuramos darlle ase-
soramento e información. E despois
intentamos tratara a problemática
concreta que afecte a quen a padeza.

Como vos financiades?
Fundamentalmente por subvencións,
e dependendo de como sexan pode-
mos funcionar mellor ou peor. Cando
remata o período polo que se concede,
non podemos permitirnos contratar
ao persoal necesario para atender as
necesidades dos nosos usuarios.

Pero nos momentos en que non hai
subvencións, vós parados non esta-
des, non?

Non claro, de ningunha maneira. Nós
sempre estamos a facer cousas, e a
través de distintas liñas de financiamento
privadas, fundamentalmente empresas
e comercio local de Redondela, procu-
ramos sufragar todo o que podemos.

Cales son as accións que fixestes
este ano?

O día 3 de decembro é o día interna-
cional da discapacidade e nós levamos
anos celebrándoo para darlle visibi-
lidade a estes colectivos de persoas,
e ao longo de todo o ano nós desen-
volvemos unha terapia con cabalos,
facemos programas de ludotecas e
ocio xuvenil, e seguimos dando ase-
soramento permanente ás familias.

O da equinoterapia semella moi in-
teresante, como é?

Facémola na Hípica LA
MURALLA, que está en
Cesantes. Consiste en que
o cabalo achega moitos
beneficios ás persoas con
discapacidade, tanto mo-
trices como sensoriais, o
simple feito de estar su-
bido nel ou acaricialo es-
timula a sensibilidade dos
rapaces e o rapazas, to-
nifícaos e fai que gañen
masa muscular e se for-
talezan.

Tedes algo que dicir sobre o festival
de curtos, verdade?

Si, como sabes este festival nace da
man de Redondela en Curto. Nós
estivemos cinco anos traballando con
eles, por desgraza o ano pasado non
se fixo, e nós decidimos facer o noso
propio festival dedicado á discapa-
cidade, procurando amosar as capa-
cidades que as persoas discapacitadas
teñen para realizar cine.

A acollida foi boa?
Si, moi boa, celebraremos a seguinte
edición en marzo do 2020.

E se Redondela En Curto se reto-
mase?

Nós manteriamos a nosa indepen-
dencia, fariámolo de maneira que
non nós pisemos, claro, pero se se
dera esa hipótese nós seguiriamos
sendo independentes.

Que proxectos tedes para o 2020?
Ben, continuaremos coas nosas liñas
de traballo habituais, e xa hai algún
tempo que vimos traballando nun
ambicioso proxecto para toda a so-
ciedade redondelá que é dun centro
integral de tratamento para persoas
con diversidade funcional. Cando os
nosos usuarios cumpren 21 anos e
acaban a etapa escolar non teñen en
Redondela, ningún centro ao que
achegarse e que lles poida propor-

cionar atención. A nos ilusión e facelo
realidade e que abranga á asociación
e un centro integral de emprego que
lles poida facilitar o acceso ao mer-
cado laboral.

Como son as relacións co actual go-
berno de Redondela?

A cousa parece que está algo parada,
nós presentamos a principios de ano
este proxecto ao anterior goberno,
non se fixo nada, viñeron as eleccións
e houbo cambio de goberno, presen-
támolo de novo á nova administración
municipal e non parece que exista
moita disposición a levalo a cabo. A
verdade nós contabamos que ao ser
un goberno de esquerdas houbera
unha maior sensibilidade cara a este
tipo de asuntos.

Que é o que necesitariades?
Sobre todo, un local con accesibilidade
que poida ter unha oficina e arredor
de 5 aulas, non esquezamos que fala-
mos de orientación laboral e busca
activa de emprego. Aquí non temos
ningún centro ocupacional e xente da
nosa vila que o precisa ten que facer
uso dos de poboacións veciñas. Nós
somos ambiciosos e pretendemos que
o haxa en Redondela, temos a ilusión
e a nosa mellor disposición para de-
senvolver análises individualizados de
cada usuario e usuaria, para, en función
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Unha das peculiaridades máis significativas, que é un sinal de identidade da nosa
querida Redondela, é o seu inmenso tecido asociativo. No noso pobo existen unha
grande cantidade de colectivos organizados cun único obxectivo, o ben común. A
sociedade redondelá está viva, o corazón colectivo da nosa vila latexa na procura
dunhas mellores condicións de vida para todas e todos, especialmente para quen
máis necesite da solidariedade e apoio dos demais. A asociación ANDAINA de
atención a persoas con necesidades especiais é un deses colectivos cuxo traballo
merece ser coñecido e valorado. Nós conversamos co seu presidente.

“REIVINDICAMOSA NECESIDADE QUE TEN REDONDELA
DUN CENTRO INTEGRAL DE TRATAMENTO PARA
PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL”

ANDAINA REDONDELA
ANTONIO GARCÍA,  PRESIDENTE DA ASOCIACIÓN ANDAINA DE REDONDELA
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das súas capacidades e necesidades,
poderlles ofrecer unha saída. O esen-
cial, o que inspira o noso traballo e
a procura de que cada usuaria e
cada usuario poida acadar a súa au-
tonomía persoal.

Rematamos Antonio, se alguén de-
sexa colaborar con Andaina, como
o pode facer?

É moi doado, por internet buscas
Asociación Andaina de Redondela
e xa a parece tanto a nosa web
como as nosas redes sociais. Agora
mesmo estamos nas antigas casas
dos mestres, alí estamos en horario
de mañá. Tamén temos a posibili-
dade de integrarse como socio par-
ticipativo, que nos poidan axudar
economicamente e que participen
das nosas actividades.

Tamén tedes voluntarios e volun-
tarias verdade?

Efectivamente, estamos intentando
facer unha bolsa de voluntariado,
e desde logo que calquera tipo de
colaboración sempre é benvida.

Moitas grazas e moita sorte.



REDONDELA.

Unha campaña na rede pídelle á Xunta
de Galiza que facilite o lexendado e a
dobraxe en galego dos filmes e series
que ofertan as principais plataformas de
contidos audiovisuais dixitais, tal e como
fan os gobernos éuscaro e catalán dende
hai anos.

O presidente da Mesa, Marcos Ma-
ceira, recorda que "a Xunta debe favorecer
o dereito ao acceso a contidos audiovisuais
en condicións semellantes a outras linguas
oficiais e cumprir coa obriga sinalada no
artigo 20.1 da Lei de Normalización Lin-
güística de 1983 de fomentar a producioń,

a dobraxe, a subtitulacioń e a exhibicioń
de pelićulas e outros medios audiovisuais
en lingua galega". "Porén", advirte, "a
Xunta exclúe a presenza do galego ao
non participar de acordos como os aca-
dados polos gobernos vasco e catalán,
que favorecerían a opción de galego nos
lexendados de filmes e series e, ademais,
reduce cada ano a execución do orzamento
para a dobraxe e non permite que os
filmes xa dobrados se atopen dispoñíbeis
no mercado".

A campaña que desenvolven dende
hoxe nas redes A Mesa pola Normaliza-
ción Lingüística, a Asociación profisional

de actores e actrices da dobraxe de Galiza
(APRADOGA), a Asociación Galega de
Profesionais da Tradución e intrpretación
(AGPTI) e mais a iniciativa Instagram
en galego recorda que Movistar+ ofrece
desde 2015 a posibilidade de lexendado
e de dobraxe de series e filmes en eúscaro
e catalán. O custo que ten para os gobernos
vasco e catalán que as series e filmes
que emite Movistar+ teñan lexendado e
dobraxe nas súas linguas é de 61.555,37
€ ao ano, nun acordo a 3
anos por un total
184.666,13 €. Após un
ano de exclusividade de

emisión, os contidos poden ser xestionados
directamente polos gobernos catalán e
vasco, así como liberados para o seu uso
en todas as plataformas.

En 2018, Movistar+ manifestou nunha
resposta á Mesa a súa vontade de incor-
porar o galego a este acordo. Porén, non
hai polo de agora nada que indique que
o vaian facer, mentres o goberno galego
non se implique para dispormos de do-
braxe e lexendado en galego.
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PRIMEIRA CONSULTA E LIMPEZA GRATUITA
(BAIXO PRESCRIPCIÓN MÉDICA)
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Repostería creativa
Panadería
Lambonadas
Xeados

Piden a dobraxe ao galego das series das plataformas dixitais
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ALMORZÓS, BOCATAS E MENú
"MOI FELICES FESTAS AOS

NOSOS CLIENTES E AMIGOS"

REDONDELA.

A apertura especial de nadal
do domingo 22 de decembro, sus-
péndese, por causa meteorolóxi-
cas, as actividades de rúa previstas,
non obstante o comercio da vila
estará aberto para facilitar as
compras de Nadal.

DECORACIÓN ESPECIAL
DE NADAL: unha gran manada
de Renos chega a Redondela.

A Asociación de Empresarios
de Redondela e o Concello de
Redondela xunto a todos os centro
educativos do Concello colabo-
raron nesta singular iniciativa de
decoración e ambientación de
Nadal.

19 renos foron decorados
polos centros escolares seguindo
distintos estilos pictóricos e ex-
presións artísticas que serviron
de inspiración e agora tomarán
as prazas de rúas de Redondela.

Convidamos a todos a fotogra-
farse con estes simpáticos ani-
maliños e subir as fotos as redes
sociais.

BOLSAS DE NADAL: un
comercio local máis sustentable.

O concello de Redondela co-
labora coa campaña de Nadal da
Asociación de Empresarios de
Redondela a través do convenio
de colaboración para a distribución
de bolsas entre o comercio da
localidade. Esta actividade supón
unha contribución á mellora do
medio ambiente en tanto as bolsas
están realizadas en papel reciclado
e a impresión foi realizada con
tintas de base acuosa inocuos
para o medio ambiente. Todo
isto supón tamén unha clara axuda
de cara o cumprimento do esta-
blecido no Real Decreto
293/2018, de 18 de maio, sobre
redución do consumo de bolsas

de plástico.
As bolsas teñen impreso o

logo do Nadal creado pola Aso-
ciación de Empresarios de Re-
dondela que está presente en todo
o material gráfico da campaña.

PAPÁ NOEL NA PRAZA
DE ABASTOS: visita de Papá
Noel a Paza de Abastos de Re-
dondela o sábado 21 de 11:00-
13:00h.

A Asociación de Empresarios
de Redondela e o Concello de
Redondela este Nadal puxeron
en marcha distintas actividades
na praza de abastos de Redondela
como a decoración e ambientación
de Nadal. Un pequeno espazo
comercial es desuso foi ambien-
tado para recibir a visita de Papá
Noel este Nadal. Espérase a súa
visita maña sábado 21 de de-
cembro a partir das 11:00h.

Suspendida a apertura especial de Nadal do domingo 22 de decembro
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REDONDELA / O MORRAZO.

A Apalpadora e O Apalpador
visitarán un ano máis 36 conce-
llos da provincia de Pontevedra
para encher de ilusión e soños a
todas ás súas crianzas. A xira
desta figura tradicional galega
e a súa versión feminina come-
zará o 20 deste mes e finalizará
o día de Fin de ano levando a
música, o baile e as anécdotas a
tódalas comarcas. 

Esta actividade organízase
por quinto ano consecutivo ao
abeiro do programa ‘Nadal en
Galego' do servizo de Lingua.
A deputada nacionalista de Lin-
gua, María Ortega, destacou a

importante transmisión de valores
que realizan Apalpador e Apal-
padora en relación á transmisión
oral do rural, á dinamización do
idioma, á posta en valor do
monte e o respecto polo medio
ambiente, ao coidado do eco-

sistema e das especies autóctonas
evitando os incendios, así como
ao traballo transversal en materia
de compostaxe, reciclaxe e há-
bitos saudables.  As figuras do
Apalpador e a Apalpadora irán
acompañadas de música, refráns,

anécdotas e
bailes, así
como dun bu-
rro de madeira
que farán que
crianzas e
maiores go-
cen dun mo-
mento alegre,
entretido e
proactivo pro-
pio do Nadal
galego. 

As actuacións (ver calendario
adxunto) repartiranse entre o día
20 e o 31 de decembro –a ex-
cepción do día de Nadal- en di-
ferentes horarios e localizacións,
preferentemente en lugares ao
aire libre se o tempo acompaña.
Na comarca de Pontevedra serán
cinco as visitas (Pontevedra, Ba-
rro, Ponte Caldelas, Campo La-
meiro e Poio), na comarca de
Vigo outras cinco (Oia, Souto-
maior, Baiona, Gondomar, e O

Porriño), na comarca do Salnés
serán seis (Illa de Arousa, Cam-
bados, Vilagarcía, O Grove, San-
xenxo, e Ribadumia), na comarca
do Deza-Tabeirós catro (Cuntis,
Lalín, Silleda, e Rodeiro), cinco
na comarca do Condado Para-
danta (Mondariz, As Neves, Co-
velo, Ponteareas, e Mondariz
Balneario), catro na comarca do
Morrazo (Bueu, Moaña,Cangas,
e Vilaboa), tres na comarca de
Caldas (Caldas, Valga e Catoira)

O apalpador e a apalpadora visitarán
36 concellos da provincia da man da
Deputación para enchelos de “Ilusión
e soños”

“ TRASPÁSASE NEGOCIO
A PLENO RENDEMENTO"

Calle General Rubín, 22 - Redondela
986 400 972 - 635 910 087

susoacova@hotmail.es
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CANGAS.

Tras as chuvias torren-
ciais acontecidas o pasado
18 de Decembro, a Conce-
llaría de Medio ambiente
do Concello de Redondela,
viuse obrigada a retirar a
barreira situada sobre o río
Alvedosa.

O pasado Mércores 18
de decembro, co paso da
borrasca Elsa, Redondela
sufriu uns índices de plu-
viosidade altísimos, ademais
de rachas de vento de 150
Km/hora. Todo isto fixo
que o río Alvedosa, estación
final das recollidas de plu-
viais das parroquias aumen-
tara o seu caudal e, ademais,
a súa velocidade. Coma
consecuencia desta situa-

ción, os soportes da barreira
colocada sobre o río deu
en romper por un lateral. 

Esta mesma mañá a
Concellaría de medio am-
biente retirou a barreira e
mais os soportes. A idea é
arranxala e rediseñala cun
novo dispositivo que per-
mita o levantamento da ba-
rreira nos momentos en que
o caudal do río creza dun
xeito acelerado.

No momento en que
a barreira estea arranxada,
volverá a ser colocada
sobre o río Alvedosa para
continuar coa súa fun-
ción: evitar que os plás-
ticos cheguen á desem-
bocadura do río e conta-
minen o mar.

SOUTOMAIOR

Educación
Do: 26-12-2019 ó: 02-01-2020
Inscricións ata: Mércores, 18. Decembro 2019
Horarios: Xoves 26/12/19 e Xoves 02/01/20
Destinatarios/as: 12 – 14 anos
Menores: Menores con autorización
Destinatarios/as Exclusivos/as: Alumnado matriculado
en 1º da ESO no IES SOUTOMAIOR
Prazas: 25
Entrada: De balde
Lugar da actividade: Multiusos, Arcade

Fórmate nas Brigadas Ecolóxicas
en SOUTOMAIOR

Retirada de barreira do
río Alvedosa

e catro no Baixo Miño (Salceda, Tomiño,
O Rosal, e Tui).

A pesares de que este ano se repetiu
o número de municipios que contarán
co Apalpador e a Apalpadora, a deputada
María Ortega convidou ao resto dos con-
cellos a amosar interese por esta figura e
solicitar tamén as actuacións, xa que a
Deputación está disposta a ampliar o
seu percorrido. 

Ortega destacou que galegas e galegos
“debemos estar orgullosas das nosas tra-
dicións e do que somos como país”, re-
xeitando as críticas verquidas contra os
concellos que apostan por achegar o
Apalpador ás e ós máis novos. Destacou
que é fundamental “saber convivir e non
rexeitar nada –en relación a outras figuras
destas datas- sobre todo porque estamos
a falar dunha poboación –as nenas e ne-
nos- que viven de soños e ilusión, e non
se lles pode prohibir e afastar desa ilusión
e da creatividade que implica”. Ortega,
de feito, reflexionou asegurando que
ogallá todos os detractores desta figura
“puideran volver á infancia e gozar dela”.

O programa ‘Nadal en Galego’, in-
sistiu a deputada, está concibido para
fomentar transversalmente o uso e dina-
mización do galego, os valores ligados
ao medio ambiente, e o coñecemento da
tradición de Nadal para que as e os máis
novos poidan familiarizarse co mítica
figura galega e coñecer a súa historia.
Na orixe, 'O Apalpador' representábase
como un carboeiro de barba vermella
que baixaba das montañas ás vilas a
noite do 24 ou o 31 de decembro para
tocar o ventre das crianzas e comprobar
se comeran suficiente durante o ano,
deixando ao seu carón agasallos e castañas
e desexos de felicidade e comida.
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" MOI FELICES FESTAS A TODOS OS
NOSOS CLIENTES E AMIGOS"
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CANGAS.

BASES:1.-Carta referente
ao amor. 2.-Poderán participar
todos aquelas/es que o desexen
dentro  das seguintes catego-
rías: A.- ata 16 anos (nados
no 2004) B.- a partir de 17
anos cumpridos (nados no
2003 e anteriores) 3.- A ex-
tensión máxima será de dous

folios mecanografiados a do-
bre espazo e co texto en ga-
lego. 4.- Os traballos deberán
presentarse acompañados dun
sobre pechado no que se in-
cluirán  os datos da autora/or:
nome, enderezo, nº de telé-
fono, fotocopia do D.N.I. ou
libro de familia. 5.-Os traba-
llos deberán ser entregados

na Oficina Municipal de In-
formación Xuvenil sita na
Casa da Xuventude  ata o día
24 de xaneiro. 6.- O xurado
presidido pola Concelleira de-
legada de Mocidade e Vo-
luntariado do Concello de
Cangas, estará composto por
un número impar de persoas
cualificadas neste campo  ar-

tístico, recaendo a secretaría
na técnica responsable de Xu-
ventude.

A Concelleira delegada de
área será a encargada de no-
mear aos membros deste tri-
bunal

O xurado poderá declarar
deserto calquera destes pre-
mios.
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CANGAS.

A  Concellaría de Servizos Sociais,
Igualdade, Feminismo e Sanidade na
línea marcada neste goberno e no ám-
bito do  Proxecto anual  "En Cangas
Sementamos Igualdade" seguimos
creando ferramentas para que toda a
veciñanza poida dispor de información
en igualdade para empoderarse e poder
coeducar.  Vimos de dotar de máis ma-
terial ó fondo de libros pola igualdade
que leva o nome de Dolores Blanco
Montes, en homenaxe a sindicalista
canguesa que sufriu represión na época
franquista. Este fondo bibliográfico, do
que se pode desfrutar dende calquera
das bibliotecas do Concello, xa suma
un total de 555 libros con esta última
adquisición de novos materiais. Todos
estes libros son de temática sobre a
igualdade e a muller.

Novos libros pola
igualdade para o
fondo “Dolores Blanco
Montes” 

Certame de Cartas de Amor 2020
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Pasou xa case un cuarto de século da-
quel primeiro Certame de Reguei-

feiros celebrado no Auditorio do Concello
de Vigo (1995) e organizado polo CVC
de Valadares. Dende aquela xornada his-
tórica, que contou coa presenza dos me-
llores repentistas de Galicia por aquelas
datas (Calviño de Tallo, Costa de Xaviña,
Ribeira de Louzarela...), moit@s repre-
sentantes do verso improvisado chegad@s
de diferentes partes do mundo (Portugal,
Cuba, Arxentina, Colombia, Euskal He-
rria, Catalunya, Andalucía...) teñen pasado
polo escenario de Valadares. Este 14 de
decembro chega a XXIIª edición deste
Certame, pois aínda que pasaron 24
anos, só en dous se deixou de celebrar.
Botémoslle un ollo ao programa dun
dos certames de repentismo con maior
pegada a nivel mundial: o Certame In-
ternacional de Improvisación Oral en
Verso de Valadares.

Como vén sendo tradición nos últimos

anos, o Certame, organizado pola Aso-
ciación ORAL de Galicia, celebrarase
en dúas xornadas, unha dedicada ao re-
pentismo en verso (regueifa e semellantes)
e outra máis orientada ás disciplinas pa-
ralelas e vencelladas á oralidade como o
recitado, o free-style ou o teatro impro-
visado. A primeira xornada arrincará o
día 14 de decembro no Auditorio do

CVC de Valadares, e con-
tará con improvisador@s
vidos dende diferentes
puntos de Galicia e con
presenza de representación
internacional, neste caso
do país veciño de Portugal.
A introdución da xornada
correrá ao cargo do re-
gueifeiro e investigador
Kike Estévez, que, alén
de facer os honores de
apertura, realizará unha
pequena presentación do

seu libro recentemente publicado, "O
Ribeira de Louzarela, brindador da den-
tro", sobre os brindos e loias da montaña
luguesa. Para abrir o evento contaremos
coa presenza de regueifeir@s "en prác-
ticas", entre os que estarán dous nov@s
valores da regueifa galega: Aurora "A
Rabela" e Xairo d´Herbón. Neste ano
terán cabida tamén outras modalidades
repentizadas, como a da regueifeira Alba
María e o seu irmán Queco Díaz, que
realizarán unha sesión de improvisación
na que ofrecerán dende blues ata romances
improvisados. 

Por outra banda, a representación in-
ternacional correrá ao cargo do "Grupo
de Cantares e Tocares Açorianos - Im-
proviso", que nos traerán as súas cantigas
"ao desafio" improvisadas ao modo das
Illas Açores. Deste grupo destacan os
repentistas Vasco Daniel e Paulo Miranda,
aínda relativamente novos, pero cunha
grande proxección no mundo do repente

lusófono. Na parte final do evento entrarán
en liza @s expoñentes da regueifa galega,
entre @s que estarán o vigués Luís O
Caruncho, o padronés Pinto de Herbón,
o redondelán Josinho da Teixeira ou a
bergantiñá Lupe Blanco. Coma sempre,
para rematar o acto realizarase unha roda
de despedida, na que participarán tod@s
@s integrantes das diferentes manifes-
tacións poéticas improvisadas enriba do
escenario. 

A segunda xornada do XXIIº Certame
(domingo 15 de decembro) estará reser-
vada ás modalidades paralelas e partici-
parán, entre outr@s, o grupo Cháchara
Pro, representante do match de improvi-
sación teatral; Lorena Pinheiro con "Seica,
historias de Meder" ou Miguel de Cobres
con poesía e música.

Outro ano de improviso en Valadares.
E van vinte e dous. Longa vida ao
Certame de Improvisación Oral en Verso
e longa vida á regueifa.

CHEGA O XXIIº CERTAME
INTERNACIONAL DE IMPROVISACIÓNKIKE ESTÉVEZ

FILÓLOGO E REGUEIFEIRO

XXI CERTAME DE IMPROVISACIÓN ORAL EN VERSO (VALADARES, 2018)1º CERTAME DE REGUEIFEIROS (AUDITORIO DO CONCELLO DE VIGO, 1995)
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Odeporte feminino galego comeza
ter certa visibilidade na sociedade,

aínda non se pode comparar coa que
goza o masculino, pero aos poucos as
mozas que o practican vanse facendo
un oco nos corazóns dos e das afec-
cionadas. E teño que dicir que temos
unhas grandes deportistas que levan
ao deporte galego ao máis alto nivel.
Mulleres coma Ana Peleteiro,  Nieves
Gamallo, Tere Abilleira, Malena  Mie-
res ou Susana Rodríguez son deportistas
de renome en diferentes modalidades
e mesmo foron premiadas na VII Gala
del Deporte Feminino Galego corres-
pondente ao ano 2018 que organizou
o pasado mes de maio a Deputación
de Pontevedra. Con estes premios Mu-
lleres Deportistas Galegas (Mudega)
busca e pretende que os éxitos do de-
porte feminino sexan recoñecidos pola
sociedade. O xurado tivo unha com-
plicada tarefa para decidir os premios,
xa que había campioas mundiais en
diferentes modalidades, medallistas
internacionais, deportistas con mag-
níficas traxectorias,  xente moi nova
que está a conseguir logros a nivel in-
ternacional, e clubs con resultados
enormemente meritorios

As premiadas nesta gala foron:
Mellor deportista feminina: Ana
Peleteiro.
Mellor deportista feminina con di-
versidade funcional: Susana Ro-
dríguez Gacio.
Mellor deportista feminina promesa:
Teresa Abilleira e Malena Mieres.
Mellor adestradora do deporte fe-
minino: Carla Abad.
Mellor equipo feminino: Atlético
Guardés.
Premio á traxectoria: Nieves Ga-
mallo.
Mellor árbitra ou xuíza: Zulema
González.
Mellor directiva (máis comprome-
tida/ou co desenvolvemento do de-
porte feminino): a directiva do Bu-
rela FS.
Mellor club: Ciudad de Lugo Flu-
vial.
Cabe destacar a enorme participa-

ción deste ano, máis de 130 propostas,
moi superior a edicións anteriores, e
nalgunhas modalidades chegaron a
presentarse máis de 30 candidaturas.
O xurado tivo unha complicada tarefa
para decidir quen deberan ser mere-
cedoras destes importantes premios.
Nesta primeira xeira de reportaxes
sobre o deporte feminino galego quero
profundar un pouco máis no Fútbol : 

O Noso país conta cun equipo na
máxima categoría,a Primeira División
Española, O Deportivo. Este equipo

Coruñés, dirixido por Manu Sánchez,
e logo dunha espectacular campaña o
ano pasado, xoga este ano en Primeira
División cun arranque espectacular.
Levan 10 partidos xogados, nos que
acadan 21 puntos, gañando sete parti-
dos, empatando un e perdendo soa-
mente dous. De feito, van terceiras na
táboa, parabéns rapazas!.

Pero o Deportivo non é o primeiro
equipo feminino en xogar na primeira
división estatal, antes o xa fixera o
desaparecido Club El Olivo. 

Como vedes grandes equipos, e
grandes xogadoras que elevan o fútbol
feminino ao máximo nivel. Esperemos
que nun futuro próximo retransmitan
os seus partidos nas televisión estatais
e poidamos gozar dos seus éxitos sufrir
coas súas derrotas igual ca no fútbol
masculino. De feito, as xogadoras de
primeira división convocaron unha
folga en España o pasado mes de no-
vembro. Folga sen precedentes no
mundo, que foi apoiada por todos os
equipos acadando un gran éxito, “non
se xogou nin un partido e paralizouse
a liga feminina toda o fin de semana”,
As xogadoras tratan de alcanzar un
convenio que será histórico. Tras máis
dunha vintena de reunións, non houbo
acordo e a folga levouse a cabo. Esixen
por convenio dereitos laborais como
deportistas e poder equiparalos, un
pouquiño, aos que teñen os homes na
súa mesma categoría. O que vou a
destacar desta negociación é o salario
mínimo anual, piden 16.000 € brutos
cunha parcialidade laboral do 75%.
Desde logo unhas cifran un pouco ri-
dículas se pensamos nos desorbitados
salarios que teñen os homes.  Piden
tamén a inclusión do protocolo de
embarazo, maternidade e lactación

achegado por AFE, axudas a materni-
dade de 600 euros, un complemento
salarial por Incapacidade Temporal
(IT) sexa cal fora a continxencia ao
100% do salario durante todo o período
de baixa, e 30 días de vacacións
naturais dos cales 21 días de vacacións
de verán serían consecutivos, mantendo
os días de descanso adicionais en
Nadal igual que no Convenio Colectivo
masculino. A retribución das vacacións
será igual á percibida durante o resto
do tempo de traballo, percibindo os
mesmos conceptos e nas mesmas con-
tías que viñesen cobrando. 

A día de hoxe a folga está descon-
vocada contando con firmar o seu
convenio colectivo regulador o próximo
20 de decembro.

Desde logo non piden nada que
non teñamos o resto das e dos traba-
lladores suxeitos ao Estatuto de Tra-
balladores e desde aquí animo a estas
xogadoras a que sigan na súa loita
para esixir os seus dereitos coma tra-
balladoras, xogadoras e mulleres.

A primeira División Galega Femi-
nina está composta por 16 equipos
das provincias galegas, nela compiten

o UD Mos, Victoria CF B, Sárdoma
CF B, Betanzos CF, PM Friol B, Orzán
SD, Villestro SD, Atl Matamá, Arcadia
EF, SD O Val, Antas SD, Tomiño,
Victoria FC B, CD Valladares B, EFM
Boiro e o Alertanavia. O UD Mos vai
en cabeza con 35 puntos en 13 xornadas
disputadas e o Alternavia vai último
con 4 puntos.

No é doado para estes equipos su-
fragar os gastos de desprazamento
para xogar o seus partidos,  e para elo
a REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE FÚTBOL acaba de convocar un
total de 1,5 millóns de euros en axudas.
Esta decisión pretende botar unha man
aos distintos clubs de fútbol feminino
e tamén aos de fútbol sala, que por
primeira vez, poden acceder a estas
cantidades.

En total, haberá ata un máximo de
1.200.000 euros para os clubs que
participaron na Primeira División de
Fútbol Feminino e na Copa de S.M. a
Raíña na Tempada 2018/2019 e ata
un máximo de 150.000 euros para os
clubs que participaron na Segunda Di-
visión de Fútbol Feminino na Tempada
2018/2019.

Tamén se estableceu un máximo
de 80.000 euros para os clubs que
participaron na Primeira División de
Fútbol sala Feminino na Tempada
2018/2019 e un máximo de 70.000
euros para os clubs que participaron
na Segunda División de Fútbol sala
Feminino na Tempada 2018/2019.

Agardo que estas axudas sirvan
para que estas mulleres amantes do
deporte, neste caso do fútbol, poidan
acadar os seus soños, vivir e gozar da
súa ilusión e transmitir os valores da
práctica deportiva e do xogo en equipo
ás vindeiras xeracións de nenas da
sociedade galega e quero agradecer
tamén, á “Revista de Fútbol Feminino
Galego” a súa labor de dar voz a todas
estas xogadoras e equipos de fútbol
feminino para que estean visibles e
sexan un pilar máis dos amantes do
deporte.

Decembro 2019 [XVII]

reportaxe de g. FigUEiREDo

O DEPORTE FEMININO GALEGO(I)

FONTE FOTO: @FFEMENINOGALIZA-TWITTER.
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BUEU.

O Concello de Bueu vén
de solicitar á Deputación de
Pontevedra a adhesión no mar-
co das axudas do Instituto
para a Diversificación de Ener-
xía (IDAE), que van permitir
substituír máis de catrocentas
luminarias obsoletas das tres
parroquias por outras de tipo
LED que, segundo salienta o
alcalde e a concelleira de me-
dio ambiente, permitirán re-
ducir o consumo eléctrico,
ofrecerán unha tecnoloxía máis
fiable en canto á conservación
e mantemento e minimizarán
considerablemente a contami-
nación lumínica. 

Así, o Concello elaborou
unha memoria na que se de-
tallan catro áreas estratéxicas
nas que se van actuar, que
son a zona de Pousada, na
parroquia de Cela, e o lugar
de Montemogos, en Beluso.
Tamén destaca a renovación
de puntos de luz en rúas do
centro como Pazos Fontenla,
Matilde Bares, Johán Carba-

lleira e parte da urbanización
das Lagoas; e a das zonas in-
teriores do barrio da Banda
do Río, concretamente nas
rúas Rosalía de Castro, Fran-
cisco Escáneo e Alexandre
Bóveda.

Félix Juncal destaca que a
área de medio ambiente está
a ter moito protagonismo no
presente e no futuro inmediato.
“Estamos actualmente inmer-
sos na elaboración do Plan de
Mobilidade Sostible e na au-
ditoría sobre consumo ener-
xético no marco do Pacto dos
Alcaldes polo Clima e a Ener-
xía”. O rexedor bueués salienta
que “a nosa sensibilidade co
planeta e coa mellora do clima
será cada vez máis forte e
destinaremos máis recursos
económicos”. 

Este proxecto está valorado
en preto de 200.000 euros,
doa cales o Concello de Bueu
e a Deputación deberán ache-
gar o 10%, correspondendo a
maioría do financiamento ao
IDAE.

Bueu substituirá máis de 400
luminarias por unhas led

BUEU.

Tras o éxito da primeira
edición, a Xunta Local da
AECC de Bueu e o Concello
de Bueu organizan un novo
curso de deshabituación ta-
báquica. As persoas interesadas
neste programa xa se poden
anotar chamando ao número
de teléfono 986390029 (ext.
2); enviando un correo elec-
trónico a comunicacion@con-
cellodebueu.gal ou de forma
presencial no segundo andar
da Casa do Concello de Bueu,
ata o 15 de xaneiro.

O programa para deixar

de fumar da AECC, que ten
unha taxa de éxito do 60%,
desenvolverase os martes e
xoves desde o 30 de xaneiro
ao 12 de marzo no Centro de
Benestar Social (rúa Eduardo
Vincenti, nº28), previas en-
trevistas con cada unha das
persoas inscritas. Este curso
é gratuíto, aínda que as e os
participantes deberán deixar
un depósito de 60 euros, co
obxectivo de asegurar a súa
presenza en tódalas sesións,
e que se devolverá no caso de
non faltar a ningunha. Por
cada falta non xustificada re-

tiraranse 6 euros, ata un má-
ximo de tres faltas, a partir da
cal perderase o depósito
total.Durante este tempo, irase
facendo unha redución gradual
do consumo de cigarros, ata
deixalo totalmente cara a me-
tade do curso. Facilitaránselles
aos usuarios e usuarias dife-
rentes ferramentas e técnicas
que xa demostraron a súa efi-
cacia. Posteriormente, traba-
llarase na prevención de re-
caídas.

Actualmente, o tabaco é a
primeira causa de morte evi-
table nos países desenvolvidos. 

Poñen en marcha un novo curso de
deshabituación tabáquica en Bueu

ABERTA ATA O 4 DE XANEIRO
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as reportaxes de g. Figueiredo (XXV)

O14 de outubro de 1936, en Sabarís,
os irmáns Luís e José López, coñe-

cidos como "Os Ineses", estaban refu-
xiados dos falanxistas na casa dun home
cego chamado Ventura Pérez. Agochados
porque estaban perseguidos polo exército
dos rebeldes despois de facer estalar o
Golpe de Estado o 18 de xullo de ese
mesmo ano. 

Os falanxistas atopáronos e na con-
tenda para abatelos na casa deste pobre
home tamén executaron a unha muller
de 71 anos, Dores Samuelle que lles le-
vaba o pan. Ambos foron acusados de
darlles acubillo aos dous irmáns que es-
taban afiliados a sindicatos de esquer-
das. Nese asalto tamén perdeu a vida
un dos Gardas Civís que participaba
neste aterrador acontecemento, Luís Re-
fojos. 

Horas despois de ser asasinados os
ocupantes desa casa, os partidarios do
golpe de estado, a modo de vinganza
pola morte do seu compañeiro Garda
Civil, dirixíronse a Vigo, primeiro ao
cárcere da rúa do Príncipe, o que hoxe
é o Museo do Marco, alí non lles dei-
xaron coller a ninguén e posteriormente
á prisión do Frontón en María Berdia-
les, onde colleron a nove veciños da
zona do Val Miñor, leváronos nunha
camioneta ata Baredo, en Baiona, á
curva da Bombardeira, cos ollos tapa-
dos. As testemuñas discrepan na hora
na que os levaron a Baiona. 

En todo caso, ven entrada na noite do
16 de outubro, sobre a unha do madru-
gada, nove veciños do Val Miñor foron
asasinados a altura do quilómetro 58 de
estrada Pontevedra Camposancos. Alí fu-
silaron sen piedade, cando xa era noite
pechada, a estes nove veciños, sen ter
máis crime nas súas costas que ser traba-
lladores, afiliados a sindicatos de esquer-
das e defensores dos dereitos dos traba-
lladores.

Estes nove heroes chámanse “Os
Nove”.

Manuel Abale Domínguez. Mari-
ñeiro de Panxón, de 41 anos. Fillo de
Modesto Abale Macaya e de Benita Do-
mínguez Salgueiro. Casado con Antonia
Rial Veiro, deixou dous fillos menores:
Eugenio e Víctor.

Felicísimo Antonio Pérez Pérez.

Mariñeiro de Panxón, 44 anos. Fillo de
Antonio Pérez Domínguez e de Rosa Pé-
rez. Casado e sen descendencia.

Elías Alejandro Gonda Alonso, al-
cumado “O Ghonda”. Labrador, de 36
anos, veciño de Santa Cristina da Rama-
llosa. Fillo de Ascensión Gonda Alonso.
Casado cunha moza de Sabarís, Angelina
Vega Ríos, deixou tres fillos orfos: Isabel,
Carmen e Manuel.

Manuel Francisco Lijó Pérez, al-
cumado “O Lijó”, De 34 anos, natural
de Corrubedo, Ribeira, aínda que vivía
e traballaba como mariñeiro no barrio
do Burgo, a parroquia baionesa a Baíña.
Fillo de Francisco Lijó Oliveira e de
Ramona Pérez Gonda, estaba casado
con Eugenia Mijón Durán, veciña de
Baiona. Deixou orfos a cinco fillos me-
nores: Mercedes, Manuela, Maximino,
Oto e Eva.

Modesto Fernández Rodríguez, al-
cumado “O Rei Chiquito”. De 47 anos,
mariñeiro, veciño de Panxón, fillo de José
Fernández e Dores Rodríguez. Do seu
matrimonio con Rosalía Rodríguez Igle-
sias deixou seis fillos: Gloria, Lida, Juan,
Enriqueta, Jaime e Álvaro.

Fidel Lenda Rodríguez o “Tío Fé-

lix”. De 51 anos,
mariñeiro de
Baiona. Fillo de
Eulogio Lenda
Álvarez e de Vi-
centa Rodrí-
guez Miguez.
Casado con
Sofía Vieites
Pena, de
Baíña, non
tiña fillos.
Este foi o asa-

sinado máis vello dos Nove.
José Rodríguez González, coñecido

como “O Pelonio”. Fillo de Rufina Ro-
dríguez González. Veciño da Porta da
Vila en Baiona. Tiña 45 anos este mari-
ñeiro deixou viúva a Clementina Fraile
Mosquera, de 43 anos, e orfos a Rogelio,
Manuel, José, Melitón e África.

Xeneroso Valverde Iglesias, fillo de
Fermín e Constantina. Tamén traballaba
como mariñeiro e contaba con 37 anos
de idade cando remataron coa súa vida.
Natural e veciño de Panxón, casado con
Aurelia Rodríguez Cabral, deixou seis
fillos orfos: Xeneroso, José, Germán, Vi-
cente, Elodia e Constante.

Manuel Barbosa Durán, “O Fe-
rreiro do Burgo”. O máis novo dos asa-
sinados, tan só contaba con 30 anos de
idade. Mecánico, natural de Bruna, foi
vivir a Panxón tras o seu matrimonio con
Julia Sanjuan García. Deixou tes fillas e
un fillo: Oulia, María del Carmen, María
da Encarnación e Manuel. Os seus pais
Alfredo Barbosa e Isabel Durán Álvarez. 

Segundo relata o arqueólogo Xosé
Lois Vilar, houbo un simulacro de au-
topsia e os seus cadáveres foron con-
ducidos ao cemiterio de Baiona; as
súas familias encargáronse todos estes

anos de manter a memoria do lugar
onde foron fusilados sinalizado con
flores, e no ano 2009 abandonaron esa
fosa común.

Desde ese día e ata ben acabada a di-
tadura, van aparecer nesa mesma curva,
debuxadas no solo, nove cruces en re-
cordo deses nove homes. Malia a perse-
cución en busca de quen puidese realizar
esas marcas e de ser constantemente bo-
rradas, as cruces seguían aparecendo un
día tras outro durante eses corenta e tantos
anos.

Hoxe en día, o lugar é un espazo para
a Memoria e as cruces mantéñense, agora
impresas, como lembranza de todo aquilo
que sucedeu e que é preciso non esquecer
nunca.

No ano 2006 fíxose un documental
sobre este tráxico acontecemento sobre
este Lugar “ A volta dos nove”, docu-
mental de Antonio Caeiro. Este traballo
comezou a realizarse, a partir de entre-
vistas a persoas que viviron aqueles feitos
ou que tiveron unha participación directa
nos mesmos ou ás familias que sufriron
aquelas arremetidas do cruel destino.

O documental nace, pois coma se fose
un desexo do/a debuxante das cruces,
como un continuador do creador desas
marcas que, parafraseando a Cernuda,
estanos a dicir: Lémbrao o teu e cóntallo
a outros. Así o definen na súa páxina
web.

13 asasinatos en menos de 24 horas.
9 mulleres viúvas, 31 cativos e cativas
orfas. Nais e pais sen os seus fillos. Feito
aterrador que marcou para o resto dos
días a unha fermosa comarca mariñeira
sen ter máis motivo que a vinganza, o
odio e o pensamento de que ser de es-
querdas e defensor dos dereitos dos po-
bres merecía a pena de morte.

“A VOLTA DOS NOVE”
Hoxe imos falar dun terrible acontecemento que aconteceu nunha das
curvas da estrada que nos achega desde Baiona ata A Guarda, alí foron
executados nove veciños da comarca do Val Miñor por pertencer a
sindicatos de esquerdas. Tráxico feito que deu nome a este lugar como “A
volta dos nove”.

FOTO DE: REPUBLICANOSMINHOTOS 
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HORIZONTAIS:

A- QUE TEN ACCCIÓN SEDANTE SONRE O SISTEMA NERVIOSO.

B- A ONDE TEÑEN QUE IR PARIR AS MULLERES

EMBARAZADAS DE VERÍN-ÚLTIMA LETRA DO INFINITIVO –

SÍMBOLO DA HECTAREA.

C- 10-DOMINIO XEOGRÁFICO PARA AS ANTILLAS

HOLANDESAS-TEÑO INCERTEZAS.

D- MODELO DE AUTOMÓNIL MAZDA-ONDE ESTÁ ELA?-

QUINTAL MÉTRICO.

E- NIÑO-A SEGUNDA DO ALFABETO-ESQUEMA DE

CLASIFICACIÓN NUMÉRICA PARA AS ENCIMAS-UNIÓN

EUROPEA.

F- EXAME DO SANGUE QUE MIDE O TEMPO QUE TARDA O

PLASMA EN COAGULARSE-VEHÍCULOS ESPACIAIS.

G- VOGAL-COLOCARON-1.

H- EXCLAMACIÓN EMPREGADA PARA ANIMAR-DO REVÉS

CASTRO DE. ......SITUADO EN PONTEAREAS-VARIANTE DOS

XOGOS DE ROL NA QUE NON EXISTEN SISTEMAS DE XOGO.

I- EMORESA DE TRABALLO TEMPORAL-TRABALLO NA TERRA-

EXCLAMACIÓN QUE DENOTA DOR.

K- ÓRGANO PRODUCTOR DE LEITE EN FORMA DE BOLSA-

SEGUNDA VOGAL-INSECTO ORTÓPTERO.

L- PARROQUIA DE REDONDELA-CONSOANTE-LETRA DE

PLURAL

VERTICAIS:
1- HOME QUE PRODUCE REPULSIÓN(POR EXEMPLO JOSE

MARÍA AZNAR)-DO REVÉS RELATIVO.
2- PRONOME DE PRIMEIRA PERSOA-UNIDADES DE

INTERVENCIÓN POLICIAL-UNIVERSIDADE BAPTISTA DO
ESTADO DE TEXAS.

3- PLANETA DO SISTEMA SOLAR-ABREVIATURA DE PATRICIA.
4- PRONTO TRAERÁ A PAPA NOEL-SÍMBOLO QUÍMICO DO

OURO-PREPOSICIÓN.
5- ACESO-LETRA DE PLURAL-DO REVÉS PENA DE GRANDES

DIMENSIÓNS DE SUPERFICIE LISA-CONSOANTE.
6- ALUCINÓXENO-CONXUNTO ESPESO DE MALEZA-SEGUNDA

VOGAL.
7- USA-DO REVÉS ELEMENTO QUÍMICO DE GRAN DUREZA

UTILIZADO PARA ESMALTES E VIDROS-50.
8- CONSOANTE-BLENORRAXIA CRÓNICA.
9- ÁRBORE DA FAMILIA DAS LEGUMINOSAS DE ATA 30

M3TROS DE ALTURA E DE FLORES VERDOSAS.
10- UN-500-5-ARTIGO MASCULINO PLURAL.
11- MULLERES DE REDONDELA.
12- SERIE DE NETFLIX EMITIDA ENTRE DECEMBRO DO 2.016 E

MARZO DO 2.019-30 DÍAS-PARROQUIA DE PONTEAREAS.

o encrucillado de Khan Deán

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

SOLUCIÓNS:
HORIZONTAIS A-NEUROLÉPTICO.B-OURENSE-R-HA.C-X-AN-DUBIDO.D-EUNOS-ULA-QM.E-NIO-B-EC-UE.F-TP-AERONAVES.G-O-PUXE-
RON-I.H-EA-AÑORT-RP.I-ETT-LABRO-AI.K-UBRE-E-OSA.L-QUINTELA-S-S VERTICAIS1-NOXENTO-EUQ.2-EU-UIP-ETBU.3-URANO-
PATRI.4-RENO-AU-EN.5-ON-S-EXAL-T.6-LSD-BREÑA-E.7-EEUU-OROB-L.8-P-BLENORREA.9-TRIACANTO.10-I-D-V-OS.11-CHOQUEIRAS.
12-OA-MES-PIAS.

BUEU.

O Concello de Bueu repartiu
esta semana un cento de com-
posteiros individuais (COIN)
entre a veciñanza da vila. Desde
a concellaría de medio ambiente
organizáronse dous actos que
incluíron sendas charlas infor-
mativas e o propio reparto dos
composteiros, e que se celebra-
ron o martes e mércores ás
19.00 h no Centro Social do
Mar. Nelas, as persoas benefi-
ciarias puideron coñecer o fun-
cionamento dos composteiros
e o proceso, amais de resolver
dúbidas técnicas.

Os composteiros que se en-
tregaron foron cedidos pola De-

putación de Pontevedra e pola
Sociedade Galega do Medio
Ambiente (SOGAMA). Os ob-
xectivos son principalmente tres:
tratar por compostaxe a fracción
orgánica producida nas vivendas,
reducir a entrada no circuíto de
xestión do lixo do concello de
calquera tipo de residuo orgánico
biodegradábel, e prover dos ma-
teriais necesarios para implantar
o tratamento ‘in situ’. 

Non é a primeira vez que o
Concello de Bueu reparte estes
contedores entre a cidadanía.
Xa ao comezo do mandato an-
terior se entregaron medio cento
deles, ademais de apostar pola
instalación de dous centros de

compostaxe comunitaria a tra-
vés do Plan Revitaliza da De-
putación de Pontevedra, situa-
dos na zona das Lagoas e na
rúa Xosé María Estévez, que
contan cunha gran aceptación
social. Por este motivo, e dado
que o proxecto avanza a bo
ritmo, desde a concellaría diri-
xida por Tamara Sotelo anun-
cian que se están estudando
novas áreas para a instalación
de máis composteiros comu-
nitarios. As cifras do último
ano demostran que das dúas
áreas de composteiros comu-
nitarios se recolleron vinte e
seis toneladas entre materia or-
gánica e fracción vexetal. 

Bueu reparte un cento de composteiros
individuais entre a súa veciñanza

BUEU.

O Concello de Bueu, a través
da concellaría de deportes, po-
ñerá en marcha por primeira
vez un Campus Multideporte
gratuíto para que a rapazada da
vila goce dunhas vacacións de
Nadal saudables e divertidas. 

Segundo salienta Ricardo
Verde, edil da área, o programa
consta de dous obxectivos. Dun-
ha banda, promover a ocupación
do tempo de lecer dos e das es-
colares que se atopan de vaca-
cións lectivas; e, doutra, atender
ás necesidade de conciliación
que xorden ás familias con fillos
e fillas en idade escolar nese
período, sen esquecer o fomento
de hábitos saudables. Por iso, o
campus acollerá a práctica de

deportes como o balonmán, o
bádminton, o colpbol, o hockey,
as xincanas ou probas de orien-
tación, entre outros.

Nel poderán participar nenos
e nenas de entre 6 e 12 anos,
que terán que realizar a inscri-
ción previamente entregando a
folla de solicitude no Rexistro
Xeral ou pola Sede Electrónica
do 4 ao 18 de decembro. En
total haberá cincuenta prazas e
seleccionarase segundo a orde
de inscrición.

O Campus celebrarase no
Pavillón Municipal Pablo Her-
bello desde o 23 de decembro
e ao 3 de xaneiro, en horario de
9.00 a 13.00 horas, agás os fes-
tivos de Nadal e Aninovo, cando
non haberá actividades.

Ponse en marcha un campus
multideporte para o Nadal
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MOAÑA

MARTES 24 DE DECEMBRO. Alto da praza
16.30-19 h Recepción de Papá Noel: actividades infantís, photocall, xogos e
nevada de Nadal
18.30 h Ruada de Noiteboa da Charanga Moita Marcha polo centro urbano
VENRES 27 DE DECEMBRO. Praza do Concello
18 h Rechouchío musical: Concerto de Nadal de Chuches Amil
Se vai mal tempo, no patio cuberto do colexio de Reibón
DOMINGO 29 DE DECEMBRO. Carpa do adro da Peregrina
17.30 h Festa de Fin de Ano para rapazada con música e xogos
LUNS 30 DE DECEMBRO. Salón de Plenos da Casa do Concello
19 h Cine familiar de Nadal: Dumbo
MARTES 31 DE DECEMBRO. Praza do Concello
11-13 h Prebadaladas de Fin de Ano e actividades para a rapazada
XOVES 2 DE XANEIRO. Salón de Plenos da Casa do Concello
19 h Cine familiar de Nadal: El Grinch
VENRES 3 DE XANEIRO. Praza do Concello
18 h Rechouchío musical: Pablo Díaz e a banda Tic Tac Toc
Se vai mal tempo, no patio cuberto do colexio de Reibón
DOMINGO 5 DE XANEIRO
17 h Gran cabalgata dos Reis Magos, saída do peirao da Mosqueira
19 h Recepción das súas maxestades con inchables e cabalos de Adoc
para a rapazada. Se vai mal tempo, no pavillón da Xunqueira

PROGRAMACIÓN DE NADAL DO
CONCELLO DE MOAÑA

MARÍN.

O pasado mércores 11 de decembro
tivo lugar unha xuntanza entre os/as
portavoces dos grupos municipais do
concello de Marín e o presidente da
Autoridade Portuaria (AP) do porto
de Marín.

Esta reunión produciuse como con-
secuencia da moción presentada polo
BNG para instar á Autoridade Portuaria
a retirar de diante da Alameda de Marín
os contedores sen uso que, até con
catro alturas están alí almacenados.

Por parte do presidente da AP, que
estaba acompañado polo director do
porto, déronse explicacións aos/as por-
tavoces sobre o funcionamento do
porto, pero sen aportar solucións in-
mediatas a este problema. Quedaron
en estudar unha redución de alturas e
nun futuro non determinado a estudar
o traslado, alegando que no porto non
hai outro sitio por falta de espazo.

Desde o BNG consideramos, como
así llo manifestamos aos representantes
da AP, que esta entidade tiña que dar
unha solución a localización dos con-
tedores no centro de Marín. Tamén
quixemos deixar claro que o BNG
aposta pola defensa dos postos de tra-
ballo no porto, como tamén apostamos
pola mellora da calidade e das condi-
cións do mesmo. Temos que lembrar
que no porto de Marín perdéronse tres
mil postos de traballo no sector pes-

queiro nos últimos anos, un sector eco-
nómico fundamental na nosa vila e
que sempre foi e é defendido polo
BNG.

Para nós a planificación que se
está a facer do porto de Marín non é
a correcta nin se fai con criterio pen-
sando a longo prazo, o que da lugar
a problemas como a recente perda
do tráfico de contedores fronte a ou-
tros portos. 

A política portuaria debe basearse
na colaboración entre os distintos
portos galegos, e non como se fai na
actualidade lanzándoos a unha com-
petición entre eles para ver quen lle
rouba os tráficos ao porto do lado.
Faise hoxe mais necesario o traspaso
das competencias portuarias á Galiza
para mellorar e achegar a xestión
dos portos.

Tamén aproveitamos para demandar
unha maior integración de espazos por-
tuarias para uso do pobo de Marín, e a
incrementar colaboración do ente por-
tuario co concello e o enramado social,
como así fan outras autoridades por-
tuarias.

Desde o BNG continuaremos na
liña de buscar a mellora das relacións
coa autoridade portuaria sen deixar
de demandar unha maior implicación
deste organismo na recuperación de
espazos para uso e desfrute do pobo
de Marín. 

Xuntanza entre as portavoces dos
grupos municipais e a Autoridade
Portuaria

CAPITAL,
22

VILABOA



Aperda do tráfico dos contedores de froitas no
porto de Marín supón unha mala noticia para a

nosa vila, como antes o foi para Vigo, que deixa en
evidencia a mala xestión das Autoridades Portuarias
de Marín e de Vigo.

Recentemente o presidente da AP de Marín presumía
dos “éxitos” e crecementos do porto como se fosen un
logro da súa xestión. Agora conténtase con que o tráfico
que perdemos en Marín vai para Vigo e non para outro
país. Que podemos esperar cando temos uns portos, o de
Vigo e Marín, xestionados por dúas persoas que gozan
dun “retiro dourado” e como único mérito teñen o carné
do Partido Popular.

Do mesmo xeito que viñeron os contedores para
Marín agora vanse para Vigo, a perda deste tráfico é por
unha decisión empresarial. As empresas xogan cuns
portos que compiten entre eles cando o normal sería a
cooperación, e esta política non é a máis intelixente nin
a mellor para competir con grandes depredadores em-
presariais que só buscan o seu beneficio. Por iso perde

Vigo e perde Marín. Antes tamén marcharon os barcos
pesqueiros. 

A frota pesqueira con base no porto de Marín foi
desaparecendo nos últimos anos. Uns foron despezados,
outros vendidos e outros abandeirados en terceiros
países para poder seguir pescando (unha grande mostra
de patriotismo español e amor á bandeira). A lonxa de
Marín é unha caricatura do que foi no seu día, un
tempo no que o peirao estaba cheo de barcos e Marín
de mariñeiros. Perdéronse 3.000 postos de traballo sen
que ningunha administración fixera ren, e moito menos
a Autoridade Portuaria que fixo todo o posíbel por
mandar os barcos a Vigo. Non entanto, preocúpanse
moito por manter a conta de resultados de Ence a
costa da nosa ría.

A autoridade portuaria, cando menos a de Marín, é
un ente opaco que vive de costas aos concello sen aportar
ren á mellora da nosa calidade de vida. Este organismo
está ao servizo das grandes empresas asentadas non
porto ás que non se pode molestar, e só cede espazos

para uso de todos/as despois de moito petarlles na porta.
Tratan ao pobo de Marín cun aire de superioridade e cal-
quera petición que se lles fai é como un desprezo dun
vasalo face o seu señor feudal.

Porén, é peor a posición de quen goberna o concello
mantendo unha actitude servil que trata de impedir e di-
latar no tempo calquera petición que se lle faga ao porto,
como a moción presentada polo BNG para retirar os
contedores que hai diante da Alameda de Marín. Non
teñen a valentía nin a altura de miras para demandar,
como fixeron en Vigo ou Vilagarcía, unha maior implicación
e apoio da Autoridade Portuaria na mellora urbanística
de Marín.

Merecemos unha mellor xestión dos nosos portos, os
portos de interese xeral deben pasar a Galiza.

Cos portos galegos pasa o mesmo que cos aeroportos,
compiten entre eles e despois temos que coller o avión
en Porto. Non podemos continuar cuns reinos de taifas
pelexando por ofrecerse ao mellor poxador para acadar
tráficos, necesitamos complementar os portos galegos e
para iso é necesario o traspaso das competencias. 

Para poder planificar e promover unha política por-
tuaria sensata de colaboración entre todos eles. Achegar
a administración e o servizos públicos ao pobo sempre é
mellor para ter unha xestión máis eficiente, e para ter a
quen tirarlle das orellas cando o fai mal.

PD: Quero deixar claro que a marcha deste tráfico de
froita non é culpa do BNG por solicitar que se retiren os
contedores que afean as vistas desde a Alameda de Marín.
É unha demanda xusta que debe ser atendida, non hai
escusa para non facelo. Non podemos ofrecerlle as persoas
que pasean pola Alameda a visión de catro alturas de es-
truturas metálicas baleiras e sen uso, non é a imaxe que
debe dar Marín.
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BUEU.

O IES Johán Carballeira
de Bueu acolleu no mediodía
do martes, 17 de decembro,
a presentación da XIII Cam-
paña de Educación Non Se-
xista, na que estiveron pre-
sentes Montserrat González,
directora do Centro de Infor-
mación as Mulleres (CIM),
Asun Soñora, directora do
centro, e Noelia Torres, vice-
directora. A presentación con-
sistiu na entrega dos almana-
ques de peto confeccionados
coa imaxe gañadora do cer-
tame de viñeta e ilustración
‘A igualdade no traballo’ con-
vocado con motivo do 8 de
marzo, no que Carlos López
Menduíña resultou gañador,
cun deseño no que reflexiona
sobre a evolución de ambos
sexos cara á desigualdade.
No acto, o alumno, que cursa
2º de ESO, explicou que “esta
viñeta reflicte a inxusta reali-
dade na que os homes evolu-
cionan e as mulleres parecen
sempre quedar relegadas ás
tarefas do fogar”. 

Entre os obxectivos da
campaña están a eliminación
dos roles e estereotipos se-
xuais, favorecer as relación
de equidade entre o alumnado
e rexeitar a desigualdade, así
como sensibilizar dun xeito
activo a fin de erradicar a
violencia de xénero e as rela-
cións de poder asimétricas.
Durante o acto, Montserrat
González, lembroulle ao alum-
nado que “o cambio está en
vós, xa que temos que cambiar
a sociedade”, ao tempo que
reivindicou que “se non hai
igualdade, non hai xustiza”. 

Precisamente unha das
liñas de traballo máis im-
portantes do CIM de Bueu
é o impulso da coeducación,
da educación en valores e
libre de desigualdades para
lograr un mundo máis xusto.
Por iso, este ano entrou en
vigor o I Plan de Igualdade
Intercentros (2019-2022),
elaborado cunha subvención
da Deputación de Ponteve-
dra, e que ten por obxectivo
que toda a comunidade edu-
cativa da vila vele pola apli-
cación daquelas medidas
que vaian encamiñadas a

fomentar o respecto ás di-
ferenzas, entre elas, a igual-
dade efectiva entre homes
e mulleres. Así mesmo con-
tinúase cos obradoiros de
ciberacoso nos diversos cen-
tros e a partir de xaneiro, a
rapazada de secundaria po-
derá ver o documental ‘Agu-
llas. Historias de supervi-
vencia persoal’, que foi ela-
borado polo Concello e no
que se recollen testemuñas
de mulleres vítimas de vio-
lencia de xénero, ademais
da opinión de voces exper-
tas.

Presentación da XIII Campaña de Educación
non sexista no IES Johán Carballeira
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MARÍN.

Ante a proximidade das
festas do nada o Bloque Na-
cionalista Galego vai desen-
volver unha campaña de apoio
ao comercio local, animando
a consumir produtos galegos
no comercio de proximidade,
repartiremos carteis e pan-
fletos de apoio polos comer-
cios de Marín. 

Considerarmos o pequeno
comercio un sector básico da
nosa economía e de grande
importancia para Marín. Des-
de o BNG levamos tempo

alertando da imposición, por
parte do Goberno do PP, dun
modelo de consumo ao ser-
vizo das grandes áreas co-
merciais de capital foráneo,
que nos empobrece, atenta
contra a nosa saúde, e mesmo
xera hábitos de vida e de ocio
deshumanizados. 

Temos comercio e produ-
tos de primeira que temos
que defender opoñéndonos á
instalacións de grandes su-
perficies comerciais que arruí-
nan este sector e inciden ne-
gativamente na mobilidade e

na vida das vilas e cidades.
Resulta lamentábel pasear

polas rúas e ver tantos locais
fechados, o comercio de Ma-
rín necesita un goberno mu-
nicipal que pule por el, fa-
cendo campañas específicas
de apoio e fomento do con-
sumo local.

Apoiar o comercio de pro-
ximidade é unha das mellores
maneiras de xerar riqueza
para Marín, mais nuns tempos
onde ten que competir, non
só coas grandes superficies,
cun modelo de comercio por

internet cunha oferta ilimitada
en base aos baixos custes la-
borais. Tamén apostamos por
prestixiar os nosos produtos
primarios e por facilitar a súa
comercialización, promoven-
do a etiquetaxe en lingua ga-
lega. O noso obxectivo é que
as persoas produtoras obteñan
o máximo beneficio, e que a
actividade agraria, a súa trans-
formación e comercialización
sexan un elemento de xera-
ción de emprego e dinamiza-
ción económica, que tanta
falta fan.

COMPRA NO COMERCIO LOCAL. 
MERCA PRODUTOS GALEGOS. GALIZA SAIRÁ GAÑANDO

Asados, Tapas, Menú do día, exquisitos arroces de

mariscos, peixes... Coñécenos, repetirás
“MOI FELICES FESTAS A TODOS OS NOSOS CLIENTES E
AMIGOS”

O NOSO AGRADECEMENTO ÁS XENTES 
DE MARÍN POLA SÚA COMPAÑÍA E FIDELIDADE

O Rincón de Juansito

Rúa Estrada nº 13 Baixo - Marín


