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Opasado sábado foi o día nacional
do meu país, porén foi un 25 de

xullo diferente. As circunstancias sa-
nitarias que vive a humanidade, in-
mersa na loita contra a pandemia vírica
do coronavirus, fixeron que por pri-
meira vez en varias décadas non esti-
vera percorrendo as rúas de Santiago
canda milleiros de homes e mulleres
que, coma min ,queremos expresar
tanto a nosa convicción de que Galicia
é unha realidade singular no mundo,
nin mellor nin peor que ningunha
outra , pero diferente a todas as demais,
como a nosa determinación de que
como o mar que ilustra a imaxe da
nosa portada bate nas rochas unha e
outra vez , día a dia e ano a ano ata os
límites da eternidade,  remata por
conseguir aos poucos mudar as pétreas
realidades que semellaban inmutables
, batendo coa forza do noso amor e  o
exemplo dos nosos comportamentos
na conciencia colectiva do pobo galego
unha e outra vez, día a día e ano a ano
ata os límites da eternidade rematemos
por mudar as pétreas realidades que
parecen inmutables e convencer á in-
mensa maioría social deste país dalgo
tan sinxelo  é á vez tan revolucionario
como que os asuntos que atinxen aos
intereses do noso pobo deben de ser
xestionados polo noso pobo, pois ese
é o único camiño posible para que o

interese xeral do pobo galego non estea
subordinado ás razóns de outros, igual-
mente lexítimas abofé, pero que non
son as nosas.

O 25 de Xullo non estiven en San-
tiago, paseino, noutra fermosa rexión
deste país, na serra da Groba da co-
marca do Baixo Miño admirando a be-
leza sen igual da maior reserva de ca-
balos  salvaxes en liberdade do planeta
terra, aquela na que a voracidade dos
axentes comerciais das oligarquías
económicas, agochados baixo a forma
dun partido político fundado por varios
ministros franquistas, un día quixo
converter en campo de golf para o
goce dos señoritos “castellanos de
castilla” e que agora ameaza cun novo
proxecto en forma de parque eólico,
como tan ben describe a nosa compa-
ñeira Montse Fajardo nunha brillante
reportaxe que poden ler nas mesmas
páxinas desta edición. Alí xunto ao
meu amigo Xosé Abelenda , un galego
ao que como tantos e tantas non lle
quedou máis remedio que gañar a vida
fóra de Galicia, e que ten un fillo que
naceu o mesmo día que naceu á miña
filla, analizamos o resultado das pa-
sadas eleccións autonómicas e ambos
concluímos que o nacionalismo galego
non pode desaproveitar a ocasión his-
tórica dun esperanzador ciclo político
que semella querer agromar. O partido

popular volveu gañar as eleccións e
toca darlle os parabéns e desexarlle
todo tipo de acertos e sorte na súa
xestión, pois os seus acertos serán os
do pobo galego no seu conxunto. Porén
non podemos esquecer que o modelo
social que defende o partido cuxo pre-
sidente se avergonza dos seu nome,
pois eliminouno en todos os carteis
da campaña electoral, o liberalismo
económico e a moral conservadora ,é
a causa directa da pobreza e a fame
no mundo, alén de ser motor dos peo-
res períodos de represión da historia
da humanidade. O PP poderá xestionar
mellor o peor, agardo que o fagan de
marabilla, pero o seu modelo de so-
ciedade non serve máis que para xerar
pobreza e aumentar as fendas entre
quen ten moito e quen nunca poderá
ter nada. 

O Nacionalismo galego tirou un
resultado espectacular multiplicando
por 3 os seus votos e os seus escanos,
pero non é a primeira vez na recente
historia de Galicia que acontece un
fenómeno semellante, pois así sucedeu
cando Beiras era portavoz nacional do
BNG, e todo ese caudal político foi
desperdiciado ata o punto de que hai
escasos anos o nacionalismo organi-
zado como expresión política propia
correu un risco moi serio de desapa-
recer. Xa que logo, cómpre aprender

de erros pasados para non repetilos e,
ao meu modo de ver, traballar nas se-
guintes chaves;-O nacionalismo acadou
algo máis de 300.000 votos, pero en
Galicia non hai 300.000 persoas, que
se sintan nacionalistas. É unha suma
de razóns diversas ás que levaron a
milleiros de persoas non nacionalistas
a depositar a súa confianza no proxecto
encabezado por Ana Pontón.-O voto
prestado é como o amor , hai que tra-
ballalo para conservalo. Só a humildade,
o traballo incansable na defensa dos
intereses colectivos, a cohesión interna(
por favor Amio nunca máis),os com-
portamentos escrupulosamente éticos,
a contundencia superlativa contra cal-
quera acto inmoral, veña de quen veña,
e o tratamento respectuoso a todas as
persoas poden facer que o que hoxe é
un préstamo mañá sexa un compro-
miso permanente. 

E coñecendo persoalmente como
coñezo a Ana, a Néstor, a Noa, a Mini,
a Bieito, a  Luis, a Manu...a esperanza
alumea a miña realidade , sei positi-
vamente que van traballar con hu-
mildade absoluta e de maneira incan-
sable .E como o mar que bate nas ro-
chas e remata por transformalas ba-
terán unha e outra vez na conciencia
colectiva do noso pobo ata transformar
as realidades en aparencia intrans-
formables.
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editorial 

TINO LAGO Director de A Nova Peneira

BAR
BUGA
PIZZAS, 
BOCATAS E
MENÚ DO DÍA

EN PUXEIROS

BAR PAZO DE MOS

25 DE XULLO. DÍA NACIONAL DE GALICIA



opinión

Eu quero celebrar convosco a Matria e a
Patria que nos festexa cada ano. Quero

facelo desde a terra e a paisaxe. Desde este
lugar onde nos miramos cun verde purifi-
cador. Quero facelo reivindicando o noso
dereito a decidir e decidirnos, a ser pro-
pietarios e soberanos. Canto antes mellor.
Porque, tal como veu sendo, todo foi un
erro continuo, un devalo e de seguir así, o
rural quedará esquecido, empobrecido -en
vertedoiros de lixo, lodos contaminados,
inmundicias da cidade, virus, incendios,
eucaliptos, minas abrasivas...- un rural
empobrecido tamén de xente e produción
sostible. 

Levaron por diante carballeiras cente-
narias, soutos, ríos humildes e limpos, o
mar, o aire purísimo que alentou a Nosa
voz, e viñeron poñernos indiscriminada-
mente muíños enormes, de 200 metros de
alto, para que sexan macro-parques de
produción en mans alleas, os donos son de
lonxe -anque contraten a xente de aquí en
condicións moi precarias- que agora re-
converten en eufemismos de ecoloxía e
enerxías limpas o noso Soño de País, pero
que levan por diante as aldeas onde se
instalan. Tratan de quitarnos a soberanía,
a propiedade da pureza que gardamos
desde as orixes do tempo. Son, eses políticos
que consenten, uns depredadores que es-
naquizan e venden, véndennos a nós! Mer-
caron aos técnicos de ciclo para que emitan
informes favorables, o mesmo que fixeron

con moitos medios de comunicación. Pestes
nos trouxeron, esta pandemia é a evidencia
en forma de virus. Este confinamento debera
facernos reflexionar, pois o rural agacha
aínda a paz e o sosego, a calma necesaria
para recuperar o alento. Agora estamos no
inédito, resulta que temos tempo para estar
na casa. Aprendemos a confidencia e a re-
considerarnos na existencia. Tivemos que
abandonar o consumismo voraz, a escra-
vitude horaria e a de maximizar beneficios
e rendementos. Agora o obxectivo debe ser
a vida, a saúde. Non deberamos volver ao
de sempre, habería que aprender do suce-
dido. Por veces semella que nada aprende-
mos. 

Debemos diminuír o noso impacto, re-
colocarnos sen depender da elites econó-
micas, aprender nas cousas pequenas sen
que nos atomicen. Esa é unha grande
lección. Debemos recuperar a soberanía de
ser donos de nós, de ser quen somos, de
non permitir que decidan por nós. Se que-
remos industrias, serán onde nós queiramos,
revertendo os beneficios aquí, nesta terra
e sen destruír o que temos. Se así fixeramos
e no caso de volver a un sistema que faga a
vida viable, que valore o propio, o local, o
próximo, encontrariamos camiños novos,
seguro máis axeitados. O sistema que ti-
ñamos fracasou estrepitosamente, a glo-
balización foi argumento dos ricos para
seren máis ricos e crear máis pobres. Trá-
tase, agora, de volver a nós, de amarnos

máis. É un bo momento para defenderse
daqueles políticos que nos venderon, da-
queles capitalistas e os do sistema, bancos,
patronal, empresarios privatizadores, des-
pedidores, precarizadores, desafiuzadores,
violentos, maltratadores, racistas, represores
do público. Debemos acadar ese espazo li-
berado para volver ao normal, á paz, ao
sosego. Debemos contaminar menos. Re-
coñecer que se está mellor co aire limpo,
con auga pura, con terras de diversidade.
Nunca máis deberemos rescatar aos que
nos vulneran, aos que atacan a nosa dig-
nidade e existencia. 

Para vivir e saír do colapso. O capitalismo
xa se desintegrou e hai alternativas moito
mellores nas que vivir e deixar vivir, é un
problema de anovarse con formas, cambios
máis fondos que entendamos que romper
ecosistemas é traer pestes e enfermidades.
Temos que comprender que
é urxente un mellor reparto
e redistribución, que hai que
recuperar o público e digni-
ficar o emprego, contaminar
menos, valorar os recursos
naturais. Debemos tecer esa
soberanía necesaria diante
deste sistema fracasado. An-
que os números das últimas
votacións non nos deixen
moito lugar para contento,
haberá que seguir soñando
e procurando un anceio de

dignidade, única bandeira que nos defenderá
diante dos depredadores, tantos que aquí
hai. Non debemos consentir o roubo, nin
aos que rouban, ningún tipo de corrupción
en forma de venda do noso patrimonio,
anque o fagan elegantemente como se de-
fendesen novas formas de enerxía limpa,
que en realidade son entregas a fondo per-
dido. Cómpre, pois, recuperar o que é noso
e ser donos de nós. Fuxir desas maiorías
absolutas que nos abusan e menten, que
non son boas para ninguén, e menos para
nós. Denotan sempre falta de intelixencia.
Cómpre pois, volver á nosa identidade pe-
quena e de moitas pequenas cousas que,
probablemente antes no medio do enredado
ruidoso, non soubemos ver e poden chegar
a desaparecer no medio da especulación e
corruptelas. Celebremos a Patria e Matria,
esixindo dignidade!
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CELEBRAR TAMÉN DESDE O RURALBALDOMERO IGLESIAS
Mero 

"EN PUXEIROS"

Bar Maceira
COÑECE AS NOSAS 

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

A vosa AVVV que ámbito xeográfico
abrangue?

A portela é un dos catro barrios de Ta-
meiga, xunto con Casal, Pedra Ucha e
Igrexa. O noso barrio comprende os
seguintes lugares ¸Ramilo, Rebullón
Carballo do Can e Puxeiros. Na nosa
AVV hai arredor de 200 asociados e
asociadas.
Cando creastes á asociación?

Creámola no ano 2003.
Ambos estades dese a súa funda-
ción?

Si, os dous somos socios fundadores.
A vosa historia é relativamente re-
cente. Cal foi o motivo que vos levou

a crear a AVV?
Ben, porque consideramos que a orga-
nización da sociedade civil é a mellor
maneira de defender os intereses co-
lectivos .O noso barrio, seguro que
como todos , ten problemas serios que
nos afectan á comunidade e entendemos
que é responsabilidade de todos procurar
solucións xustas para o conxunto de
veciñanza. Nós fundamentalmente pro-
curamos recoller as demandas veciñais
sobre as deficiencias e problemas máis
importantes e, trasladalos na procura
de solucións.
Por exemplo?

O problema do tráfico é moi importante

para nós. Ás veces circular por aquí
resulta realmente perigoso para os
peóns.
Cando vós nacestes aínda estaba
maría Jesús Escudero de alcaldesa,
se comparades ambas administra-
cións que conclusión quitamos?

A anterior administración tiña unha

receptividade moito mellor cara a
atención das demandas veciñais, esta
ignóranos completamente. Nós en-
tendemos que como somos unha
AVV independente que non lle di
que si a todo, especialmente explícita
é a nosa posición contraria ao asunto
do celta, a política da alcaldesa  cara
ao noso colectivo é facer como se
non existíramos. 
Concrétanos un pouco máis iso?

A finais do ano pasado, non recordo
se no mes de outubro ou no mes de
novembro, metemos un escrito por
rexistro do Concello solicitando que
se tratara un conflito que temos en
relación cunha vivenda que está no
lugar da Feira. No Rexistro dixéronme
que o escrito non o podía meter por
aí, senón que tiña que ser vía a sede
electrónica. Eu creo que é unha forma
de darnos largas e eludir tratar con
nós o problema ao que nos referia-
mos.
Fixécheslle caso?

Nun principio fomos a correoS e
mandámoslle o escrito vía carta cer-
tificada. Unha semana despois pasa-
mos polo concello, a carta chegáralle

O CONCELLO DE MOS IGNORA AOS REPRESENTANTES
DA A VV DA PORTELA DE TAMEIGA

JOSÉ ALONSO, PRESIDENTE, E CESÁREO LEIRÓS VICEPRESIDENTE

José e Cesáreo son o presidente e o vicepresidente da AVV da Portela, de
Tameiga, Mos. Eles denuncian que levan desde finais do ano pasado
tratando de reunirse co goberno municipal para transmitirlles os problemas
máis relevantes que padece o seu barrio e que a única resposta que
obtiveron por parte da  administración local é o silencio máis absoluto. Por
desgraza este modus operandi é o habitual do PP, fiel representante do
cancro sociolóxico que leva padecendo Galicia desde a noite dos tempos; a
bipolarización da sociedade en amigos, para os que hai todo, e inimigos para
os que só hai desprezo. A Nova Peneira falou con eles



pero insistían en que non lle ían dar
curso. Finalmente a principios de
ano, no mes de febreiro creo, man-
dámolo escrito vía electrónica, tal
como eles nolo pediron e asemade
do asunto da casa que antes che co-
mentei, solicitamos unha xuntanza
para tratar os principais problemas
que ten o barrio.
Que son?

A rede de sumidoiros da zona do Re-
bullón, a rotonda de Ramilo, a recollida
dos contedores de lixo, a promesa in-
cumprida de facer un aparcamento
público en Puxeiros, a xestión de
tráfico pesado, en definitiva os nosos
problemas máis relevantes.
Que resposta tivestes á vosa petición
de xuntanza formulada nos primei-
ros meses do ano?

Ningunha,  a día de hoxe, catro de
xullo, non se dignaron a responder-
nos.

Para outro tipo de cuestións o con-
cello contacta con vós?

Si, para convidarnos á festa da rosa
ou a outro tipo de acontecementos
sociais si nos envían convites. Á
nosa caixa de correos chegan as
cartas do concello pero todas son
convites a actos institucionais do
concello. De reunirse con nós, sendo
como somos unha asociación veci-

ñal perfectamente legal do noso
concello non temos ningunha res-
posta. Debe ser que somos un co-
lectivo incómodo. O tema da casa
que antes che comentei pensamos
que tamén inflúe. Ese asunto é moi
incómodo para a alcaldesa e consi-
deramos que a nosa posición ao
respecto inflúe en que non nos
queira escoitar.
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Afábrica de Vigo da firma de com-
poñentes de automóbil BorgWarner

está a vivir un conflito debido á decisión
da empresa de presentar un ERE para
despedir a 103 empregados, o que re-
presentaba ao 20% do persoal. A direc-
ción da multinacional estadounidense
alegaba as previsións de descenso das
vendas de vehículos como causa para
este brutal recorte de persoal, exposto
xusto cando se estaba negociando o
novo convenio. A resposta dos traba-
lladores non se fixo esperar e o comité
de empresa, integrado por CGT, CIG,
CCOO, UGT e USO, convocou folga in-
definida a partir do luns 13 de xullo,
denunciando ademais que este ERE tra-
mitábase estando en vigor aínda o ERTE
por causa de forza maior e en período
vacacional. Ante a presión dos traba-
lladores, a dirección da empresa recuó
e anunciou do pasado xoves 9 que reti-
raba o ERE.

Os sindicatos decidiron desconvocar
a folga, pero permanecen á expectativa
e non baixan a garda, xa que a ameaza
persiste, primeiro ante o uso do ERE
como arma estratéxica da empresa para
presionar por rebaixar as condicións dos
traballadores na negociación do convenio
e segundo, ante a crise que está a sacudir
a nivel mundial o sector da automoción
e que pode carrexar unha onda de ERE’s

a curto prazo. Ademais, a dirección da
empresa está deslocalizando unha parte
da produción cara a Portugal, buscando
custos de man de obra máis alcanzables,
nunha empresa que leva declarando be-
neficios durante os 7 últimos anos (12
millóns de euros en 2019), á vez que re-
cibe axudas públicas para investigación
que logo non se invisten na planta galega,
senón para producir noutros países.

O sector do  automóbil é un sector
industrial clave na área de Vigo, xa que
máis de 30.000 traballadores desta zona
dedícanse a esta actividade. Este é só
un primeiro aviso do que pode vir xa
que ás empresas interésalles máis a súa

marxe de beneficios que o sostemento
de postos de traballo. De feito, os tra-
balladores doutra empresa de compo-
ñentes de automóbil de Vigo, Floco Ibé-
rica, foron á folga este martes ante a
intensificación dos ritmos de traballo
que poñía en risco a súa saúde. Este
sábado os traballadores de BorgWarner
celebrarán unha asemblea para decidir
colectivamente como actuar neste es-
cenario no que o único certo é que non
van dar nin un paso atrás.

Entre as principais preocupacións dos
sindicatos, é que esta medida abra a
porta a unha fervenza na industria au-
xiliar. Representantes do comité adver-

tiron de que este non é un problema ex-
clusivo de BorgWarner senón o primeiro
dos expedientes de regulación de emprego
(ERE) extintivos que prevén que se pro-
ducirán en fervenza nas empresas da
automoción de Galicia en cuestión de
meses.

Falamos con Manuel Ángel Cabreira
e José Antonio Gómez, delegados por
CGT no comité de empresa de BorgWarner
e a Carlos López, delegado sindical de
CGT. Nesta entrevista en video fálannos
do conflito na empresa, da situación do
sector de automoción e as accións que
teñen preparadas para defender o em-
prego e os dereitos laborais.

CRISTOBAL LÓPEZ 
militante de CGT e Anticapitalistas Galiza
XAQUÍN PASTORIZA
militante d Anticapitalistas Galiza
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A loita de BorgWarner desde dentro:
"Non imos a permitir nin un só despido." 



a louriña
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Talleres
S. Malvar
Talleres
S. Malvar

Carretera de Vigo a Madrid (Antigua N550)
AVDA DE GALICIA 53 A MOS

986 092 947

PORRIÑO.

O Goberno Bipartito do Po-
rriño pretende levar a conside-
ración en Xunta de Voceiros dos
grupos municipais unha devo-
lución de parte do canon que
afectaría ás empresas extractoras
de granito (canteiras). O Motivo
alegado para estas Amnistía -
Rebaixas Verán 2020 é a pan-
demia do COVID. 

Vese que ao goberno do Po-
rriño, que se di de “esquerdas”,
parécelle que isto é de xustiza

neste momento tan difícil. A
maioría das empresas, autóno-
mos/as, familias, e persoas que
buscan emprego, pagan os seus
impostos e taxas, estando ao día
nas súas obrigas coas arcas pú-
blicas. A xente entende que ten
que ser así para poder investir
no público e ter servizos dignos.
É indecente dicirlle á súa cara

que quen leva ás costas unha
débeda histórica co Porriño e
explotou e explota os montes
sen revertir como corresponde
no noso ben común vai recibir
de volta parte do pouco que
paga. Arramplaron case de balde
cun recurso natural, mentres a
veciñanza sufría e sofre as mo-
lestias, os ruídos e os danos en

vivendas e camiños, a agresión
ambiental e paisaxística e a en-
fermidade da silicose que xa le-
vou a xente por diante e outros
extraballadores están  a padecer.
Cal é a débeda das canteiras?
Lembramos ao señor Pereira
que seguimos a agardar por un
informe sobre o tema. Non pen-
sarán que se pode asumir ningún

tipo de decisión en total escuri-
dade. Non pensarán en regalarlle
a quen ten máis ca nós, ou si?

É xusto o canon que pagan
estas empresas por explotar e
lucrarse durante moitísimos anos
cun ben natural do Porriño? As
canteiras son unha riqueza, claro
que si pero, para quen?

Que o Goberno do Porriño
esixa o pago da débeda; que
esixa o respecto ás normas
mediambientais e pare a des-
feita.

Segundo EU SON, o goberno de O Porriño quere
unha amnistía fiscal ás canteiras

RESTAURANTE O LOURIÑA
ESTAMOS EN ATIOS NO LUGAR DOS EIDOS. COÑÉCENOS
RESTAURANTE O LOURIÑA
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PEDRO OCAMPO  
Creo que hai unha novidade moi im-
portante no que respecta ao voso
grupo municipal, non Pedro?

Si,  despois dunha profunda reflexión
persoal tomei a decisión de deixar a
miña actividade política institucional.
E a orgánica?

Non, seguirei como coordinador local
de Esquerda Unida e no seu Consello
Nacional. A política ten moitos esce-
narios, non só o institucional, de feito
o orgánico paréceme máis importante
xa que ter unha organización sólida de
cadros políticos formados é a única
posibilidade de que poidas transmitir a
túa mensaxe ás xeracións futuras.

A Eu Son, facer política de rúa di-
rectamente conectada coa realidade
social non se lle esqueceu?

En absoluto, todo o contrario. Esa
forma de facer política é a nosa razón
de ser.
Cal é o motivo de que abandones o
concello?

Ben, quero deixar claro que eu sigo
plenamente identificado e comprometido
co proxecto de Esquerda Unida, pero
despois de reflexionar , confeso que o
tempo do confinamento axudou, decidín
que a miña etapa institucional rematou
e que a renovación e frescura que vai
achegar  a miña compañeira Patricia
suporá un plus importante para o noso

grupo municipal. Eu non vin á política
para estar eternamente nin para vivir
dela, todo ten os seus ciclos e o meu
no Concello, chegou á súa fin.
Cando vas executar a túa decisión?

No pleno ordinario de xullo, que se
non me equivoco é o xoves 30.

Comunicaches a túa decisión aos
órganos de Esquerda Unida e aos
militantes de Eu Son?

Si, claro.
O estrepitoso fracaso electoral de
Galicia en Común influíu na túa
decisión?

RELEVO NO GRUPO MUNICIPAL DE EU SON
PORRIÑO

PEDRO OCAMPO / PATRICIA SÍO

No próximo pleno ordinario da corporación municipal do Porriño vaise
producir un relevo no grupo municipal de Eu Son, pois o que foi o seu
portavoz nos últimos anos Pedro Ocampo, tomou a decisión de
abandonar a política orgánica. Será substituído pola veciña de Torneiros
Patricia Sío. Nós falamos con ambos
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Non, nada en absoluto. Xa a tiña to-
mada desde bastante antes das elec-
cións.
Arrepínteste da decisión de non ter
entrado no goberno?

En absoluto, de feito cada vez estou
máis seguro de que fixemos o correcto.
Como valoras este primeiro ano do
bipartito PSOE-BNG?

Para min a expectativa de mellora que
había coa entrada do bloque no goberno
non se cumpriu. De feito nós no pleno
ordinario de xuño chegamos a pedir a
dimisión da alcaldesa.

Ben falamos agora coa compañeira
que toma o relevo.
PATRICIA SIO
De onde es ti Patricia?

Do Porriño, en concreto da parroquia
de Torneiros.
Cal é a túa actividade profesional?

Eu son licenciada en dereito e traballo
como auxiliar administrativa na asesoría
xurídica da Universidade de Vigo.
E a túa historia política?

Eu sempre fun simpatizante e votante

de Esquerda Unida. Nunca me de-
cidira a implicarme directamente
ata o 15 M e a eclosión de Podemos.
Estiven un tempo no espazo Pode-
mos ata que a propia evolución dos
acontecementos políticos levoume
a tomar a decisión de militar en Es-
querda Unida e de  ser unha máis
de Eu Son Porriño. De feito nas
municipais do 19 ía de número 3, e
agora entrarei en substitución do
noso compañeiro Pedro. Como fa-
labas antes con Pedro concordo na
imperiosa necesidade de facer polí-
tica de rúa, colaborando con move-
mentos sociais e veciñais. Eu estou
na plataforma anti lindano.
Compartes a valoración negativa de
Pedro sobre o bipartito ?

Compártoa total e absolutamente
A chegada do BNG non achegou,
para ti, nada positivo?

Non, nada en absoluto. A xestión segue
sendo escura caótica e nada xenerosa,
despótica e sen empatía pola veciñanza.
Este goberno so actúa para o centro
do pobo, está desconectado da pro-

blemática que viven as parroquias do
Porriño.
Paréceme que es unha muller con
moita enerxía?

Son unha persoa moi vehemente  e
estou moi ilusionada con esta nova
etapa política. Agradezo o apoio de
todas as compañeiras e compañeiros
de EU SON porque o ambiente no
que facemos política é extraordinario
e así todo faise máis fácil.
Cales son as liñas de traballo funda-
mentais que vas defender no Conce-
llo?

Eu pretendo darlle continuidade ao
traballo político do noso grupo muni-
cipal; defenderei a transparencia a
participación e pularei por mellorar a
desastrosa xestión económica. Sempre
aportando como fixemos por exemplo
coa nosa moción para mellorar a con-
tratación que foi desbotada por toda a
corporación.
Eu Son Porriño, ten espazo para cre-
cer?

Estou segura, desde logo na agru-
pación local traballaremos para que
sexa así.

ARTESANÍA
DO CAMIÑO
A CARÒN DO
PAZO DE MOS
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Como levaches o confinamento?
Bastante duro a verdade. A miña casa
de Tameiga téñoa en obras e non quedou
outra que pasalo nun piso que temos
no centro do Porriño.
A túa familia sodes 4 persoas. Catro
nun piso tanto tempo non debeu de
resultar doado?

Ben, esa situación podería dar como
resultado  que se produciran momentos
de tensión ou ben facer máis intensos
os lazos afectivos. Afortunadamente
no noso caso foi desta última maneira,
o que me leva a reafirmar o grande or-
gullo que sinto da miña familia.
A min se me chegan a dicir en xa-
neiro que a partir de marzo toda a
sociedade española iamos estar con-
finados un par de meses nas nosas
casas trataría de tolo a quen mo di-
xera, e agora despois de ter pasado
por esta experiencia, considero que
a reacción xeral da sociedade foi

dun civismo extraordinario. Ti que
opinas?

Eu como ti, non mo crería se mo con-
taran a priori. E tamén concordo contigo
en que , con excepcións, a sociedade
española en xeral deu unha lección de
madurez democrática e de civismo.
Como valoras a xestión da situación
de Pandemia que desenvolveu a ad-
ministración local?

Para min foi unha xestión incorrecta,
Por que?

Amosou un afán de protagonismo e
desexos de saír na foto impropio de
quen debe limitarse a xestionar e non a
publicitarse ela mesma aproveitándose
das circunstancias. Nós, como non
podía ser doutra maneira desde o comezo
ofrecémoslle a nosa axuda para saír
adiante o mellor posible, mesmo pro-
póndolle que as máscaras, que entregou
o concello, se entregaran de forma es-
terilizada e seladas, nunha bolsa, co

seu manual de instrucións para ser re
utilizadas Por outra banda exerceu un
populismo intolerable como por exemplo
con aquel comunicado no que acusaba
á alcaldesa de O Porriño de impedir  á
veciñanza de Mos acudir a mercar ao
Concello veciño. Esta é a parte mala, a
parte boa é que tanto o servizo de
emerxencias como o da policía muni-
cipal funcionaron moi ben. As traba-
lladores e traballadores de servizos so-
ciais fixeron unha labor brillante.

O BNG non asistiu ás homenaxes
que en pleno estado de alarma fixo
o concello a diversos colectivos e
vós si. Por que?

Para min calquera tipo de homenaxe
que se lle faga a quen deu o mellor de
si mesmo para axudar aos demais está
ben, e eu non teño ningún problema en
asistir.
Como valoras o teu primeiro ano
na corporación municipal?

Agora , con moita  máis experiencia

“A XESTIÓN DA ALCALDESA ESTÁ A LEVAR AO
NOSO CONCELLO Á RUÍNA MÁIS ABSOLUTA”

ROMÁN GONZÁLEZ, VOCEIRO DE GAÑAMOS

Román é o voceiro de GañaMos, falamos con el para coñecer a súa
valoración da situación política do seu concello en particular e de Galicia
en xeral.



reafírmome na miña opinión referente
a que a xestión desta alcaldesa está a
levar ao noso concello á ruína máis ab-
soluta.
Refíreste á ruína económica?

Si, nestes 6 meses de ano xa levamos
máis dun millón e medio en recoñece-
mentos extraxudiciais de crédito, síntoma
claro da súa nefasta xestión económi-
ca.
A visión que tes agora, que estás
dentro, é a mesma que tiñas cando
estabas fóra?

É peor, a situación económica do con-
cello é realmente difícil.
Os concelleiros de GañaMos téndes-
vos queixado con frecuencia sobre a
falta de transparencia do goberno
municipal. Como está agora este
asunto, ao teu xuízo?

Agora mesmo a situación nese aspecto
mellorou. Polo menos con GañaMos a
documentación que solicitamos case se
pode dicir que se entrega en tempo e
forma.
Como son as relacións cos outros
dous grupos da oposición?

Son boas.
A ruptura que acaba de sufrir o
grupo  municipal do PSOE, queres
valorala?

Non, é unha cuestión interna deles na
que entendo que nós non debemos
entrar, e que deben de resolver eles.
Finalmente non te van meter no

trullo por aquela denuncia referente
ás supostas agresións na charla do
PP en Tameiga para explicar o pro-
xecto do celta?

Ha ha ha .Non, neses caso a xustiza
comportouse como debía e deu car-
petazo a unha acusación manifesta-
mente falsa. Eu agardo que ese epi-
sodio de ataque gratuíto á veciñanza
crítica, por parte do goberno muni-
cipal, non quede impune. Espero
que o tempo coloque a cada un no
seu sitio.
Como está o tema do Celta?

As obras en Pereiras continúan e en
Tameiga o asunto está parado. Supoño
que estarán á espera do resultado das
elección autonómicas.
A posición crítica de GañaMos sigue
sendo a mesma?

Absolutamente. Chegaremos a onde
faga falta en defensa do patrimonio e
da natureza.
Pronto teremos eleccións autonómi-
cas. Cal é o teu prognóstico e cal é a
posición de GañaMos ao respecto?

O meu prognóstico é que o resultado
vai estar moito máis axustado do que
indican as enquisas, creo que a con-
servación da maioría absoluta do PP
ou non, vaise decidir por moi poucos
votos, e no que respecta á segunda
parte da túa pregunta GañaMos  apoia
á candidatura de Galicia en Común
pois consideramos que representa á

visión da necesidade da unidade po-
pular que nós entendemos como o
instrumento máis adecuado para con-
frontar coa ultradereita neofascista
que de novo asomo as súas gadou-
pas.
Unha situación catastrófica para
Galicia en Común, como afirman
algunhas enquisas, tería incidencia

no futuro de GañaMos?
Non, ningunha en absoluto.
A permanencia futura de GañaMos
está garantida ?

Si, agora mesmo estamos nun proxecto
de reconstrución pensando nun proxecto
sólido e ao longo prazo. Os nosos vo-
tantes e simpatizantes poden estar tran-
quilos.
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ESTACIÓN DE SERVICIO SALCEDA
Salceda de Caselas

986 349 054

Antonte espertei abafado da cama.
Habían de ser a catro da mañá e

no bloque onde vivo non se escoitaba
nada máis que o reloxo de parede do
veciño do quinto D. Un home que
aprendera a vivir só dende que a súa
muller morrera cando non tiñan máis
plans ca mirar cara o futuro cheos de
esperanza.

Nun primeiro intre botei man do
móvil por medo de chegar tarde ó
choio pero a alarma ainda non soara.
Entón, decateime de que o meu de-
sacougo tiña outros medos, outras
raices que se anodaban na almofada
e non era quen de ordear todas as
ideas que bulían pola miña cachola
coma estrelas fugaces.

Levanteime da cama sen facer moi-
to ruido, tentando non espertar a nin-
guén e sentei váter. Si, eu son dos que
gosta mexar sentado, sobre todo cando
a cabeza e corpo non está para moitos
equilibrios , e, coma na casa, en nin-

gures.
Pois vaites que alí foi onde me

lembrei dun chiste que de seguro ten
máis anos ca min. 

O conto é que van dous amigos
pola rúa e topan cunha merda non
chan. Un veña a dicir que é chocolate
o outro, non, que é merda. 

Nesta lideira botaron bo tempo ata
que os dous amigos deciden probala,
petisco á petisco. O do chocolate seguía
convencido de que a merda era cho-
colate e o compañeiro, se cadra, máis
ainda, seguro de que a merda era
merda.

Cando xa non quedaba nada non
chan, o mestre chocolateiro deu por
trocar o seu parecer.

”Pois levas razón, chiño, era merda
e menos mal que non a pisamos”.

E aló foron os dous amigos, coma
se acabaran de descubrir a receita da
vida eterna.

Collendo o fío desta historia tento

entender o resultado das pasadas elec-
cións en Galiza e no País Vasco. Unhas
eleccións onde o medo xogou un papel
moi importante ainda que tentaron
contarnos o contrario. 

Os resutaldos foron os que foron e
o pobo falou, bueno, non todo, houbo
moita xente que tanto lles ten comer
merda ou comer chocolate.

En Galiza, Feijoo, gañou outra
vez. Feijoo arrasou con todo, con to-
das. Maioría absoluta, a pesar de
todo. A pesar de que as enquisas, de
primeiras, falaban ou pronosticaban
un cambio, aparentemente, vital e
necesario para unha terra que ata
ten que pedir permiso para falar e
vivir na súa lingua.

Ainda que os escanos falen dunda
diferencia brutal entre vencedores e
vencidos, agás uns miles de votos
afastan a Feijoo, á dereita, do bloque
de esquerdas que poderían engadir
un chisco de esperanza á un país que

non fai máis que baixar a cabeza cada
vez que ten que dar un paso adiante.

Por outra banda, aquí no Pais Vas-
co, a dereita, o PNV, volta a gañar
pero con pouca marxe de manobra e
precisando dun compañeiro de viaxe
para os bindeiros catro anos.

Aquí, no País Vasco, ainda queda
moito por arranxar, para poder cons-
truir unha ponte firme sobre os osos
da memoria onde as esquerdas poidan
camiñar xuntas sen remorso algún.

Amargo rexurdir do BNG, Bloque
Nacionalista Galego, que ten moito
que celebrar pero moito máis polo
que chorar.

A merda vai seguir sendo merda
por moito que dous tolos boten a
tarde enteira para decidiren se a merda
é merda ou chocolate.

Mágoa da xente que mexan por
riba dela e seguen a dicir que chove.
Nin afoghando saberían distinguir
unha mexada dun bo cava.
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Logo de ler ducias de artigos sobre
os resultados das eleccións do

12 de xullo, botei de menos que al-
gunha análise falase da maior das
capacidades que, desde o meu punto
de vista, ten o reelixido presidente
da Xunta de Galicia: a de saír ben
das fotos. Con d. Hai xente que sae
ben nas fotos pero Alberto Núñez
Feijóo ten unha habilidade única para
lograr que a súa imaxe non se vexa
prexudicada por instantáneas que a
calquera outro protagonista sairíanlle
moi caras. 

Lembran aquela de Anxo Quintana
navegando nun iate cun empresario
galego adxudicatario do concurso
eólico? Pode que custase un goberno
e porén, a vareada xudicial foi pre-
cisamente para o triunfador daquelas
urnas, Alberto Núñez Feijóo, que
nada máis chegar ao poder desman-
telou o concurso eólico provocando
que as empresas adxudicatarias re-
corresen aos tribunais e estes obri-
gasen ás arcas galegas e, por tanto,
a nós, a pagar indemnizacións mi-
llonarias. 

Feijóo é indemne á mala imaxe.
Nin sequera lle impediu sacar catro
maiorías absolutas a súa foto con
Marcial Dorado e, dende logo, non é
a peor que ten. Hainas moito máis
dolosas para Galiza, por exemplo, a
do abrazo que lle deu Sánchez Galán,
o presidente da multinacional eléc-
trica Iberdrola cando gañou aquelas
primeiras eleccións e lexislou para
que o negocio do ar non quedase en
mans galegas. Ou a da fusión das
caixas nunha soa entidade que logo
resultou ser ruinosa e precisou dun
carísimo rescate. As arcas públicas

pagaron 9.000 millóns de euros por
unha banca que logo foi malvendida
a capital foráneo por un prezo de
saldo: apenas mil. Os beneficios do
novo propietario xa levan triplicado
esa cifra. Negocio redondo. 

E aínda quedan fotos.
Para amosarnos a do contrato

con Pemex, –xa saben aquela na que
se vía a Feijóo con Emilio Lozoya, o
ex director da empresa mexicana de-
tido por suborno e tráfico de in-
fluencias–, mesmo cortaron a emi-
sión da canle pública, pero cando a
cousa se torceu, Feijóo fixo como
con Marcial e alegou photoshop men-
tal: “Isto non é o que parece”... Máis
unha vez zafou. 

Aínda que en Galiza somos moito
de ditos, pasámonos polo forro iso
de que unha imaxe vale máis que
mil palabras, e nas últimas eleccións
fiámonos de quen só nós dou tres
ou máis ben unha por triplicado -
Galicia, Galicia, Galicia-;  esquecemos
que xa no Imperio Romano utilizaban
os líderes locais para conquistarnos,
porque sendo da casa non iamos
pensar que nos estaban espoliando.
Coa repetición do mantra, Feijóo –
que para máis inri ten un escudo
máxico protector, elaborado coas
novas de certos medios de comuni-
cación que, dun xeito ou outro, tamén
pagamos nós- convenceunos de que
era un dos nosos e asinámoslle outra
hipoteca de catro anos sen mirar a
letra pequena do contrato: a das si-
glas que nos quixo agochar e que só
representan os intereses de quen lle
dá a man nas fotos. Os intereses fo-
ráneos. Os intereses do capital. Non
os nosos. Os nosos, non. 

As fotos do presidente
MONTSE FAJARDO 
Xornalista

“MILANA BONITA”

PORRIÑO.

Nas Eleccións ao Parlamento de
Galicia, 2.362 porriñesas e porriñeses
axudaron a facer posibles os resul-
tados acadados polo Bloque Nacio-
nalista Galego, 19 escanos que con-
verteron o BNG na segunda forza
do Parlamento.

Desde o BNG do Porriño queren
agradecer o apoio da veciñanza que
fixo posible este resultado, do mesmo
xeito que agradecen todo traballo

realizado pola militancia e simpati-
zantes da organización.

Quedan por diante 4 anos nos
que o BNG continuará traballando
con humildade, fortaleza e ilusión -
tanto a nivel nacional como desde a
organización local- para seguir cre-
cendo e conseguir que Galiza poida
ter unha muller presidenta e un go-
berno coas mans libres para defender
os intereses de todas as galegas e
galegos.

O BNG do Porriño agradece ás porriñesas
e porriñeses o seu apoio nas eleccións

PORRIÑO.

Sergio Casal, concelleiro de Medio
Ambiente e Limpeza comunicou que a
partir de mañá mércores día 22 ábrese
un novo prazo de presentación de soli-
citudes para aqueles veciños e veciñas
interesados en recibir un composteiro
individual para vivendas unifamiliares.

As solicitudes deberán envíarse por
correo electrónico ao enderezo do con-
celleiro: sergiocasalquintas@oporrino.org

Habilitase un prazo de dúas semanas
para que os interesados manden as súas
solicitudes Nas que deberán facer constar
nome, apelidos, un teléfono de contacto
e un enderezo de correo eléctrónico para
que o Concello poida contactar con estes
veciños e veciñas para convocarlles no
Multiusos de Torneiros á reunión onde
se distribuirán os composteiros.

Nesa futura reunión, como acontecera
noutras anteriotres, mestres composteiros
do Plan Revitaliza explicarán cómo se
realiza a montaxe dos composteiros que
entregan embalados e como deben re-

alizar a compostaxe dos residuos orgá-
nicos.

A idea do Concelleiro de Medio
Ambiente é que durante o mes de
agosto ou primeiros de setembro teña
lugar a convocatoria aos solicitantes
e que se faga o seguinte reparto de
composteiros.

O Concello abre un novo prazo para
solicitar composteiros individuais

PORRIÑO.

David Alonso, concelleiro de De-
portes realizou hoxe a recepción das
obras de lixado, barnizado e pintado
da pista 1 do Polideportivo Municipal.
Estes traballos estiveron paralizados
polo estado de alarma e retomáronse
cando se relaxaron as restricións no
sector de construción e carpintería.

Este emprendemento realizouse
polo Concello do Porriño con cargo
a unha subvención de 48.000 euros
do Plan Concellos da Deputación
Provincial.

Anteriormente realizouse tamén a
mellora da pista 2 de Polideportivo.
Sen embargo, a enchente de auga que
provocou unha tormenta na noite do 1
de xuño, causou danos que serán re-
parados con cargo á póliza de seguro,
antes de que comece a vindeira tempada.
Por outra banda, hoxe tamén recep-
cionouse a entrega de diversos material
deportivo consistente en novas canas-
tras, marcadores e altofalantes que me-
llorarán o funcionamento dos pavillóns
cara á reanudación das competicións
deportivas.

Obras de lixado, barnizado e pintado
da pista 1 do Polideportivo Municipal PORRIÑO.

Membros da agrupación de Protección
Civil do Porriño e voluntarios que cola-
boran co Banco de Alimentos iniciaron
hoxe un novo reparto de produtos.

“Son ó redor de 5 toneladas de
alimentos non perecedoiros para aten-
der a unhas 300 familias, é dicir,
aproximadamente a un milleiro de
persoas entre menores e adultos que
se atopan nunha situación de emer-
xencia”, segundo explicou David
Alonso, concelleiro de Servizos So-
ciais.

O reparto durará tres dias e abrangue
todo o termo municipal.

Reparto do Banco de Alimentos “SOS
Porriño” entre as familias máis necesitadas
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SANTIAGO.

“Non oculto que aspirába-
mos a máis, que queríamos poñer
en marcha un cambio galego
pero empezamos a traballar xa
para que dentro de catro anos
ese cambio sexa posible e este
país poida ter unha presidenta.
Queríamos alcanzar o cumio
pero hoxe estamos máis cerca e
imos seguir avanzando, imos
seguir escalando, porque o noso
obxectivo e construír unha Galiza
mellor, con futuro e con opor-
tunidades, e non imos deixar de
intentalo até conseguilo. Tendes
a miña palabra”, proclamou a
portavoz nacional, Ana Pontón,
na súa primeira valoración dos
resultados electorais.

Un resultado que, recalcou,
“tamén nos deixa esperanza por-
que hai unha alternativa sólida
ao PP e imos traballar con hu-
mildade pero con paixón para
conseguir ser esa alternativa de
goberno sexa unha realidade en
catro anos”, salientou.

Pontón fixo referencia ao
gran salto adiante conquistado
polo BNG. “A candidatura que
tiven a honra de encabezar con-
seguiu un resultado histórico,
aspirábamos a máis, pero triplicar
é un resultado importante, un
capital político que temos que
seguir ampliando”, recalcou, “e
a clave é confiar nas nosas pro-
pias forzas defendendo que hai
outra Galiza posíbel e outra for-
ma de entender a política”.

“Chegamos até aquí coa idea
clara de que temos que seguir
avanzado porque nada vai facer
que perdamos a confianza no
país e na súa potencialidade des-
de un resultado que marca un
novo ciclo político para o BNG
e para o país", indicou, despois
de que fai catro anos, “case nin-
guén apostaría a que hoxe se-
ríamos a segunda forza e con
opcións de ter a Presidencia
deste país”, confesou, tras su-
bliñar que “detrás deste resultado
está o amor a Galiza, a cohe-

rencia e un traballo colectivo
inmenso”.

Pontón tamén deixou unha
segunda mensaxe moi clara na
noite electoral, que o importante
agora é erguer o país e, tras feli-
citar ao candidato Feixóo, avan-
zou a man tendida para sacar
Galiza adiante porque a priori-
dade é a vida das persoas.

“Estamos nun momento e
nunhas circunstancias excepcio-
nais, cunha pandemia que deixa
unha crise sanitaria, social e
económica sen precedentes e
estas circunstancia requiren altura
de miras, requiren política con
maiúsculas porque o importante
non é o resultado do BNG, nin
de ningún partido, o importante
é a xente deste país, as súas
vida”, resaltou.

Máis de 300.000 agrade-
cemetos

“E, sobre todo, a cidadanía
galega, quero agradecer a con-
fianza ás máis de 300.000 per-

soas que confiastes no BNG,
darvos o meu sincero agrade-
cemento desde o corazón, e di-
cirvos que cada unha desas pa-
peletas é unha razón poderosa
para seguir loitando, e unha
razón máis para ter esperanza e
para construír unha Galiza con
futuro”.

“Detrás está a ilusión e a
esperanza de miles de persoas
que, sendo ou non naciona-
listas, collestes a papeleta do
BNG, e quero facer unha men-
ción especial a esa mocidade
rebelde, inconformista, que
defende o seu futuro, teñen o
meu compromiso que seguirei
traballando para que teñan

unha Galiza na que poder
vivir e traballar con dignida-
de”.

“Os soños son o motor do
cambio e temos que seguir loi-
tando por ese soño colectivo,
defendendo os intereses dos
galegos e das galegas e facer
deste apoio un caudal que ten
que seguir medrando”, explicou.
Pontón rematou cun compro-
miso: “nunca vou aceptar un
non por resposta cando se trate
de Galiza, nunca vou aceptar
un non por resposta cando se
trate de defender o que é xusto
para a xente deste país, porque
esa é a razón de ser do BNG, e
por iso estamos hoxe aquí”. 

Pontón: “Aspirábamos a máis pero triplicamos
forzas e somos unha alternativa sólida que empeza
xa a traballar polo cambio galego”

SANTIAGO.

A rede europea para a igual-
dade das linguas, ELEN, tras-
ladou hoxe ao Consello de De-
reitos Humanos da ONU, no
seu 44º exame periódico uni-
versal, a preocupación da Mesa
pola Normalización Lingüística
e doutras entidades de defensa
das linguas do Estado polos
ataques da xustiza española ás
súas linguas propias, en relación
á sentenzas do Tribunal Supremo
contra axudas vinculadas ao
uso do euskera, contra a comu-
nicación en catalán entre Cata-
lunya, València e Balears e con-
tra a Ordenanza do Uso do Ga-
lego aprobada por unanimidade
no Concello de Lugo en 2012
e anulada despois parcialmente
pola xustiza.

“A sentenza do TSXG rati-
ficada polo TS”, explica Marcos
Maceira, presidente da Mesa,
"ponlle o carimbo de legalidade
e lexitimidade á discriminación

de usuarias e usuarios de servi-
zos públicos privatizados por
razón de lingua, ao primar o
suposto dereito de descoñece-
mento do galego por parte das
empresas emprestadoras de ser-
vizos á administración municipal
fronte ao dereito a empregalo e
ser atendido en igualdade de
condicións por parte das e dos
cidadáns. Este aspecto contravén
ademais o contemplado no pa-
rágrafo 3 da Carta europea das
linguas rexionais e minorizadas,
ratificada polo Estado Español
en 2001, que sinala o compro-
miso de garantir que as linguas
rexionais ou minorizadas se em-
preguen na prestación dun ser-
vizo tanto polas autoridades ad-
ministrativas como polas persoas
que actúen no seu nome”.

Achegamos unha fotografía
de arquivo de 2015, cando a
Mesa se trasladou ata Xenebra
para participar no 29º exame
periódico universal do Consello

A Mesa  denuncian na ONU os
ataques da xustiza española
contra as súas lingua propia

SANTIAGO.

Primeira reunión do Consello
Nacional tras o histórico resul-
tado electoral que deixa ao BNG
como a forza política de refe-
rencia e alternativa a liderar o
Goberno en catro anos. E esa
foi unha das principais mensaxes
da portavoz nacional, Ana Pon-
tón, quen pediu traballar desde
xa “con responsabilidade e hu-
mildade” para avanzar e con-
seguir “o sorpaso que importa”:
o que permita poñer en marcha
un cambio galego en 2024.

“Quero dar de novo as grazas
ás persoas que nos votaron pola
confianza e dicirlles que toma-
mos este apoio con moita hu-
mildade e con moita responsa-
bilidade. Sabemos das expec-
tativas que hai en torno ao BNG
e imos traballar cada día para
estar á altura”, salientou visi-
blemente orgullosa polos resul-
tados, -que atribuíu ao traballo
colectivo dunha militancia cla-

ve-, pero sen triunfalismos, re-
sultados que son “un salto cuan-
titativo e cualitativo que expre-
san a aposta de futuro de miles
de cidadáns por un proxecto
propio, sen ataduras a Madrid,
e que encarna unha Galiza di-
ferente e con futuro”.

Pontón expuxo cales foron
os principais compoñentes do
apoio recibido nas urnas: ideas
claras, defensa incansable dos
intereses do país e unha proposta
de cambio galego para ás maio-
rías sociais.

“O BNG avanza porque a
sociedade ve en nós unha forza
que defende este país, na que
se pode confiar e cun proxecto
claro, avanza porque defende-
mos os intereses d@s galeg@s,
porque somos unha forza sol-
vente, seria e rigorosa e temos
capacidade demostrada para go-
bernar mellorando a vida das
persoas e porque temos liderado
e proxecto para facer valer Ga-
liza”, destacou.

O reto é seguir medrando,
seguir avanzando para liderar a

Pontón insta a traballar desde a responsabilidade e
a humildade co obxectivo posto en liderar o
Goberno de Galiza en 2024
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Plaza Concello 8 Bajo - Salceda de Caselas
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SALCEDA..

A Alcaldesa de Salceda, Loli Cas-
tiñeira, e o Presidente da Comunidade
de Montes de Parderrubias, Jose Es-
tévez, veñen de asinar o acordo de
cesión de 13.100 m2 de terreo comunal
na zona do Penedo Redondo que lle
permitirá ao Concello a construción
dun novo campo de fútbol 8 así como
dunha área de adestramento de por-
teiros/as, para dar cabida deste xeito
ás case 400 persoas que se prevé que
fagan uso das instalacións a vindeira
tempada. A cesión do dereito de su-
perficie terá unha duración de 30 anos,
durante os cales a Comunidade de
Montes percibirá unha contraprestación
de 5.229,37 € anuais por parte do
Concello de Salceda. 

O obxectivo fundamental do grupo
de goberno de Salceda é o de propor-
cionar unhas instalacións acordes coa
demanda existente na actualidade. O
fútbol base no municipio está a ser
xestionado polas Escolas de Fútbol
Denis Suárez, que na pasada tempada
acolleron a 202 nenos e nenas, con
previsión de chegar aos 246 a partires
de setembro co inicio do novo curso,
polo que se fai imprescindible a crea-
ción de novas instalacións que dean
cobertura á totalidade de nenos e nenas
do municipio que se decanten polo

fútbol. Tamén o Caselas fai uso das
instalacións para os seus adestramentos,
ademais doutros clubes como o Par-
derrubias A e B, o Veteranos Caselas
ou as Escolas Deportivas de Salceda
que acollen a modalidade de fútbol
feminino.

O Concello de Salceda ven de re-
matar as obras da primeira fase do
proxecto de mellora das instalacións
deportivas municipais de Penedo Re-
dondo, coa construción dunha sala de
usos múltiples á que se accederá dende
a fachada sur do edificio actual, na
que se contará con un vestiario. Ade-
mais creouse unha cantina con acceso
dende o lateral do propio campo, xe-
rando así percorridos diferenciados
para espectadores/as e xogadores/as.
Esta cantina contará ademais cun al-
macén e dous aseos accesibles. O pro-
xecto, cun orzamento de 87.688,13 €,
executouse con cargo ao Plan Concellos
2018/2019.

Rubén González, Concelleiro de
Deportes: "Vimos de asinar un acordo
moi importante para poder dotar de
mais infraestructuras á veciñanza de
Salceda que disfruta desta modalidade
deportiva, na liña que este goberno
vai a ter nos vindeiros anos para as
múltiples disciplinas que temos no
noso concello".

Salceda amplía a superficie do
Penedo Redondo ata os 13.100 m2

SALCEDA.

O Concello de Salceda de Caselas
ven de facer efectivas as primeiras sancións
por non recoller os excrementos das mas-
cotas nas vías públicas. As sancións, por
un importe de 300 € que se verá incre-
mentado en caso de reincidencia, veñen
a intentar solucionar un problema de
ornato público que en determinados mo-
mentos resulta demasiado reiterado no
casco urbano da vila.

Logo dun época de advertencias por
parte da policía local, veñen de facerse
efectivas as primeiras sancións, tentando
deste xeito poñer fin a esta situación, da
cal se teñen derivado multitude de queixas
veciñais. Ademais dende o Concello in-
cidirase tamén na obrigatoriedade de
levar as mascotas atadas naqueles parques

e espazos públicos nos que estea permirido
acceder con mascotas, lembrando que
existe unha zona habilitada para o espar-
cemento das mascotas na rúa Mártires
de Sobredo, fronte ao novo centro de
saúde. Máis alá de ter que cumprir con
sancións económicas, o mal hábito de
non recoller os excrementos dos cans
pode contribuír á proliferación de mi-
croorganismos patóxenos e a que xurdan
problemas de saúde pública, pois os ex-
crementos fíltranse no terreo coas choivas,
coas consecuencias que elo conleva.

Miguel González concelleiro de servizo
municipais: “A maioría das persoas están
concienciadas e actúan correctamente,
pero dende o Concello, coa colaboración
da policía local, sancionarase á minoría
que non cumpre as normas”. 

Primeiras sancións en Salceda por non
recoller os excrementos das mascotas
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SALCEDA.

A fin de semana das Festas
do Cristo saldouse coas pri-
meiras denuncias por non em-
pregar máscara protectora. Gar-
da Civil e Policía Local refor-
zaron a vixianza no municipio
por mor das festas, e deste
xeito producíronse as primeiras
denuncias vinculadas ao uso
da máscara protectora.

Dende o pasado domingo
o uso da máscara é obrigatoria
sempre que se coincida con
outras persoas, aínda que exis-
ta a chamada “distancia de
seguridade”. O equipo de go-
berno valorou dun xeito moi
positivo o comportamento en
xeral da veciñanza nos eventos
organizados con motivo das
festas do Cristo, nos que a
poboación cumpriu as normas
con seriedade, garantindo des-
te xeito a seguridade. Sen em-
bargo, conscientes de que
existen persoas que seguen a
saltarse a norma, as forzas de
seguridade fixeron unha es-
pecial vixianza, sancionando
naqueles casos nos que foi
preciso.

Sancións por non
empregar máscara
protectora

SALCEDA.

Dende comezos do mes de
xullo funciona xa o gabinete
de atención psicolóxica de Sal-
ceda de Caselas, que xorde
ante a necesidade de propor-
cionar apoio e asesoramento
psicolóxico individual e fami-
liar a todas as persoas que o
precisen, sendo previamente
derivadas dende os Servizos
Sociais. O gabinete supón un
investimento anual de 10.925
€, financiado dentro do Plan
Concellos da Deputación de
Pontevedra, e contará con unha
traballadora social e unha psi-
cóloga, ambas veciñas de Sal-
ceda e polo tanto moi coñece-
doras da realidade do munici-
pio. A xestión do gabinete co-
rrerá a cargo da Asociación
Avelaíña, que ven traballando
con persoas con problemas de
saúde mental, e que xa viñan
atendendo a cinco persoas de
Salceda de Caselas, que agora
pasan a integrarse no gabine-
te.

Con este servizo preténdese

dar resposta á necesidade de
atención psicolóxica identifi-
cada polo Concello de Salceda
de Caselas para a súa veci-
ñanza, e está pensado para pú-
blico de tódalas idades, tanto
maiores como menores de ida-
de. O gabinete servirá tamén
para traballar de xeito grupal
e coas familias interesadas di-
ferentes aspectos relacionados
coa educación de crianzas e
adolescentes, e para sensibilizar
e previr en saúde mental a tra-
vés de charlas informativas di-
rixidas ao alumnado ou á po-
boación en xeral.  Cabe destacar
que este gabinete actuará en
coordinación con outros ser-
vizos e programas que ofrece
o Concello como os Servizos
de logopedia e Atención Tem-
perá, o Programa “Cultiva a
Mente” ou o II Plan Municipal
para a Igualdade Efectiva de
Mulleres e Homes, entre outros. 

Trátase dunha necesidade
que o Concello de Salceda viña
detectando nos últimos tempos
pero que se ve acentuada en

momentos de crise como o que
estamos a vivir na actualidade,
polo que dende o equipo de
goberno se decidiu reservar
unha partida do Plan Concellos
para a posta en marcha do ser-
vizo.

Gela Ledo, Concelleira de
benestar Social: “Un servizo
demandado durante anos e moi
necesario nestes momentos tra-
lo confinamento. Inténtase que
as persoas con problemas psi-
colóxicos non sufran ao longo
da súa vida problemas máis
complexos. A traballadora so-
cial fará sesións co entorno fa-
miliar para así ofrecer un ser-

vicio máis completo.”
Loli Castiñeira, Alcaldesa

de Salceda: “O noso Concello
segue a ser exemplo en dota-
ción de servizos á cidadanía
que en moitas ocasións nin se-
quera son competencia muni-
cipal pero que contribúen a
mellorar a calidade de vida da
nosa veciñanza. Estamos cerca
da xente e atendemos as súas
necesidades, e non escatima-
remos esforzos nas iniciativas
que sirvan para axudar ás per-
soas e colectivos máis vulne-
rables, máis que nunca en mo-
mentos de crise como o que
estamos a vivir”.

Bota a andar o gabinete
psicolóxico de Salceda da
man de Avelaíña
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SALCEDA.

O Concello de Salceda le-
vará a cabo as obras de cons-
trucción da primeira fase da
construcción dunha área re-
creativa na rúa Mártires de
Sobredo, enfrente ao novo
centro de saúde que a semana
próxima entrará en funciona-
mento. O proxecto, que conta
con un orzamento de 39.612,48
€, estará financiado con cargo
ao Plan Concellos 2020 da
Deputación de Pontevedra.

A intervención proposta
recuperará a parcela existente,
ademais da creación dunha
área recreativa sostible, dotada
de elementos para ocio enca-
miñada a persoas de entre 8 e
14 anos de idade. Crearase un
circuito de ocio e lecer e acon-
dicionarase a área delimitada,
eliminando vexetación, regu-
larizando a superficie da par-
cela, e instalando mobiliario
urbán.

Sen dúbida o maior atrac-
tivo para a rapazada será a ti-
rolina de máis de 20 metros
que se instalará na zona, e
que xunto coa pirámide de
escalada de máis de 3 metros
de altura, a instalación de me-
sas e bancos de pedra, unha
fonte e os aparcadoiros de
bicis e patinetes formarán unha
zona de ocio da que disfrutarán
moitos dos rapaces e rapazas
de Salceda.

Esta actuación dá resposta
ás solicitudes realizadas en
moitas ocasións polos nenos
e nenas, que ansiaban contar
con un espazo acorde ás súas
idades e que agora se verá
feito realidade. Nunha se-
gunda fase engadirase nesta
zona a construcción dun skate
de obra, e o equipo de go-
berno traballa xa nunha pista
multideporte que se poderá
crear unha vez se desenvolva
o Peri UE -2. Non podemos

esquecer que Salceda é un
dos Concellos galegos cunha
maior taxa de natalidade e
cunha menor idade media,
polo que resultan fundamen-
tais as actuacións encami-
ñadas aos nenos e nenas, in-
tentando abarcar as diferentes
idades en cada un dos espa-
zos creados.

Miguel González, Con-
celleiro de parques e xardíns:
“Con esta actuación amplia-
mos os espazos de ocio e le-
cer, nesta ocasión nunha nova
zona do casco urbano que a

partires da vindeira semana
contarán con gran afluencia
de visitas pola apertura do
novo centro de saúde”

Loli Castiñeira, Alcaldesa
de Salceda: “Seguimos a
crear novas zonas verdes e
novos espazos abertos, que
neste momento se fan máis
importantes que nunca. Nesta
nova normalidade resulta
fundamental que as admi-
nistración ofrezamos novos
espazos abertos onde a ve-
ciñanza poida pasear e des-
cansar con tranquilidade”.

SALCEDA.

A Alcaldesa de Salceda, Loli Casti-
ñeira, acompañada da técnica de igual-
dade Irene Ojo, e da consultora Laura
Seara, presentou o Programa de pro-
moción da igualdade e prevención da
violencia de xénero de Salceda, con ac-
tividades enmarcadas dentro do II Plan
de igualdade municipal, que nos vindeiros
dous meses realizará numerosos talleres
iniciativas e que atenderán a 40 mulleres
salcedenses. O programa está elaborado
dende a perspectiva de xénero e adaptado
á realidade vivida por mor da pandemia
da COVID 19.

O programa, que conta con orzamento
de 8.000 €, nace da colaboración entre
institucións, neste caso, entre o Concello,
a Xunta de Galicia e a Unión Europea, e
ten no foco a todas as mulleres, funda-
mentalmente ás máis vulnerables: vítimas
de violencia de xénero, discapacitadas,
maiores, desempregadas, migrantes, fo-
gares monomarentais, etc. 

Así pois, porase en marcha un Servizo
Municipal de Atención Integral de Ase-
soramento Psicolóxico, Laboral, Social
e Xurídico a mulleres en situación de es-
pecial vulnerabilidade, que se prestará a
demanda, e que as mulleres que o precisen
poden solicitar a través do mail mulle-
res@salcedadecaselas.gal, que dará res-
posta á súa solicitude nun prazo máximo
de 24 horas. A atención, a cargo de dúas
avogadas, unha psicóloga e unha experta
en atención social integral, poderá ofre-
cerse tanto de xeito presencial como te-
lemático, para que cada muller poida es-
coller a forma que mellor satisfaga as
súas necesidades.

O servizo de asesoramento comple-
méntase coa posta en marcha de cinco
talleres e a correspondente creación de
itinerarios de inserción e valorización de
competencias que cada muller demande,
así como a celebración de dous encontros
con tódalas mulleres participantes.

Salceda creará unha nova área recreativa para
nenos e nenas de 8 a 14 anos

40 mulleres recibirán
atención
especializada en
Salceda
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ABRIMOS ÁS 19,00 TODOS OS DÍAS AGÁS OS MARTES

PONTEAREAS

O goberno local de Pon-
teareas reforzou a Oficina de
Padrón e Estatística coa incor-
poración dun novo traballador,
que se engade aos dous habi-
tuais do servizo. Ao mesmo
tempo, entrou en funcionamen-
to o sistema de cita previa au-
tomática a través da web do
Concello e do teléfono
886405106.

Segundo explica Roberto
Mera, concelleiro de Bo Go-
berno, Transparencia e Parti-
cipación Cidadá, coa reapertura
ao público da Oficina o pasado
mes de xuño “producíuse unha
avalancha de solicitudes das
persoas que non as puideran
facer durante o confinamento

así como pola apertura de pra-
zos de matrículas e outros pro-
cedementos como as morato-
rias hipotecarias, a renda mí-
nima vital ou as axudas muni-
cipais a autónomos nas que se
requiren certificados de em-
padronamento”. A crise sani-
taria obrigou a establecer o
sistema de cita previa que foi
xestionada desde a propia ofi-
cina polo seu persoal, o que
provocou un menor ritmo na
tramitación de expedientes e
solicitudes e unha listaxe de
agarda que alcanza xa até co-
mezos de agosto.

Para paliar esa problemática
púxose en marcha o pasado
luns o sistema de cita automá-
tica a través da web e do telé-

fono 886405106 de maneira
que o persoal da oficina pode
adicarse xa por enteiro á tra-
mitación de expedientes. Coa
incorporación doutro traballa-
dor máis estanse reprograman-
do as citas e adiantándoas res-
pecto á data inicialmente asig-
nada.

Mera explicou que na Ofi-
cina de Padrón e Estatística
houbo que xestionar nun mes
o traballo de case tres meses,
pedíu comprensión á veciñanza
“porque as medidas derivadas
da crise da Covid19 conlevan
procesos de adaptación e maior
lentitude na atención cidadá”
e pedíu desculpas “polos tras-
tornos que se puideran ter oca-
sionado”. 

Ponteareas reforza con diferentes medios a
Oficina de Padrón e Estatística

PONTEAREAS

O PSdeG-PSOE de Pontea-
reas a pesar de ter un crecemento
no noso concello de mais de
4,5 puntos non podemos estar
satisfeitos, xa que os resultados
globais volven a dar unha nova
maioriá absoluta o PP, partido
que non defende os valores so-
ciais e de servizos pub́licos que
defendemos dende o PSdeG.

O PSdeG-PSOE de Pon-
teareas temos 4 anos por diante
para traballar no cambio ne-
cesario para os galegos e ga-
legas, asi ́ como, esixirlle o
PP que cumpra coas necesi-
dades que ten o noso concello
e que son competencias da

Xunta de Galicia e que leva
anos sin facer.

A pesar de non conseguir o
obxectivo de estas elecciońs
autonoḿicas, que non era outro
que o cambio de goberno na
Xunta de Galicia, en Ponteareas
consolidase outra vez maís nun-
ha cita electoral a maioriá clara
e rotunda da esquerda sobre o
PP que sigue perdendo apoio
eleccioń tras eleccioń.

O PSdeG-PSOE de Pontea-
reas seguiremos traballando en
beneficios dos nosos vecinõs e
vecinãs defendendo a sanidade,
a educacioń os servizos sociais,
en definitiva, unha sociedade
maís xusta e igualitaria.

O PSdeG-PSOE de Ponteareas
agradece o apoio os 2.322 vecinQos
e vecinQas que votaron socialista



PONTEAREAS

O Concello de Ponteareas
presenta a programación cul-
tural para os meses de verán e
retoma a normalidade da oferta
de lecer cunha proposta estable,
ampla e para tódolos públicos.
Como viña sendo habitual nos
últimos cinco anos a cidadanía
poderá desfrutar de novo dunha
variada oferta cultural sen saír
da súa vila.

A concellería de Cultura,
que dirixe Fernando Groba, e
a concellería de Eventos, que
dirixe a tenente de alcalde Cris-
tina Fernández, presentaron
xunto ao Alcalde Xosé Repre-
sas, as diferentes actividades
que teñen como finalidade re-
cuperar a actividade cultural e
festiva na rúa, ao tempo que
se garantizan as medidas de
seguridade sanitarias frente ao
Covid-19.

A recuperación das activi-
dades permitirá volver a vivir
espectáculos de rúa que se de-
senvolerán en diferentes espa-
zos do núcleo urbano e tamén
das parroquias. “Repensamos
a programación prevista e adap-
tamos á realidade actual moitas
das actividades que xa se ce-
lebraban outros anos como a
Feira do Libro ou o Festival
Internacionl de Teatro de Rúa
e o Festival Groba, entre ou-
tros”, manifestou a concelleira
de eventos, Cristina Fernán-
dez.

Todos os eventos realiza-
ranse con cadeiras onde o pú-
blico permanecerá sentado e
gardando a distancia de segu-
ridade esixida en cada mo-
mento, ao tempo que se evitan
as aglomeracións no entorno.

O alcalde, Xosé Represas
indicou que “a actividade cul-

tural e festiva tamén axuda a
ter un retorno positivo no co-
mercio e hostalería local, cion-
tribúe a creación de emprego
e riqueza, ao tempo que se
apoia aos creadores culturais”

A programación de verán
mantén os eventos máis sa-
lientables da vila e incorpora
novidades como as “Noites ao
vivo” con espectáculos para
tódolos públicos ao aire libre.

Fernando Groba e Cristina
Fernández explican que a oferta
cultural de verán, iniciada xa
o pasado día 9 coa Feira do
Libro suma, ata finais de agos-
to, máis de 40
actividades,
na liña dos
últimos ve-
ráns cunha
oferta ampla
e variada na

que tódolos grupos de idade
poidan atopar eventos do seu
agrado combinándoas con ac-
tividades que poñan en valor
a nosa cultura e o noso patri-
monio artístico.

O Rock in Río visitará en
agosto as rúas de Ponteareas e
a praza Bugallal acollerá  as
clases de pintura. Na Feira
Vella haberá xogos tradicionais,
o Festival de Circo ofrecido
en colaboración con AGADIC
e cine, entre outros. Ademais,
manteranse as actividades de
“Coñece Ponteareas” e as de
“Cultura 24” que garanten pro-
gramación estable en todas as

parroquias así como a cele-
bración do Día da Infancia con
actividades divertidas o día 9
de agosto. 

O goberno de Pontearas
solicita a colaboración do pú-
blico no cumprimento da nor-
mativa, usando sempre más-
caras, xeles desinfectantes e
mantendo as distancias de se-
guridade. Nos distintos even-
tos regularanse as entradas e
saídas dos mesmos para que
se produzan de xeito organi-
zado, motivo polo que reco-
mendan que se asista aos
actos co tempo suficiente para
entrar.
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Actividades culturais e festivas con máis de 40 actos no verán



Outra vez a vitoria de Feijóo púxome
ante a pregunta sobre a suposta sin-

gularidade política dos galegos entre os
pobos do reino de España. O luns seguinte
ás eleccións, uns amigos de Chamberí,
emparentados politicamente con Valeixe,
a miña aldea, lémbranme, con retranca,
que todos os galegos son catedráticos de
nacemento. Contéstolles sempre da mesma
forma. En termos electorais, en Galiza non
ocorre nada distinto ao que vemos en
outros lugares. En Euzkadi o PNV parece
ser invencible, en Cataluña é seguro que
este mesmo ano a suma dos partidos na-
cionalistas volverá gañar as eleccións, do
mesmo xeito que, durante varias décadas,
a vitoria do PSOE en Andalucía estaba can-
tada de antemán. Dinme, entón, que non

se refiren a que os resultados sexan máis
ou menos previsíbeis e a que o PP teña en
Galiza a vitoria asegurada, senón a profunda
agudeza do electorado galego. Foron, din,
os primeiros en detectar a crise dos vellos
partidos e o bipartidismo e, agora, son os
primeiros en desbotar o soño do que se
deu en chamar “a nova política”.    

Alegroume esa forma de ver a cousa.
Pero debía ser puntualizada. Pois o que se
sigue do que os meus amigos chaman
astucia do electorado galego é só válido
para a parte que non vota ao PP. A parte
activa do electorado galego, non para os
representados polas vellas políticas de
Feijóo. Un votante do PP, sexa no rural ou
na cidade, un home ou unha muller que
se ve a si mesma cos pés ben firmes na

terra, non actúa en termos políticos senón
económicos. Pensa en termos concretos,
en como o seu voto atinxe a súa vida par-
ticular. Ese lado das cousas ten un peso
real na decisión de que votamos, pero de
ser a única que conta entón deixamos de
actuar politicamente, é dicir, en nome
dun “nós” anónimo, pero vinculante. 

Castelao expresou esta idea dunha
forma rotunda. O “nós” no autor de Rianxo
non é, sen máis, “os galegos”, senón os
que posúen “ese eterno que vive en el
instinto popular” -en castelán porque
forma parte do discurso que pronunciou
nas Cortes Constituíntes en 1931- que
consiste en “un fuerte anhelo de ciuda-
danía”. Eses azos de cidadanía definen a
acción política tanto en Galiza como na

China. Castelao aí non enuncia nada sin-
gular dos galegos, senón o principio que
define toda acción política. O problema,
daquela, é interpretar o significado político
de ese “eterno” que aniña no “instinto
popular”. En 2012 ese instinto popular
inventou a efímera Alternativa Galega de
Esquerdas. Fomos moitos os daquela ilu-
sionados. Lamentablemente non atoparon
a forma de pasar dunha coalición de par-
tidos a unha organización capaz de im-
poñer o instinto popular da cidadanía
activa de Galiza. O día doce de xullo ese
instinto popular activo e actual na Galiza
votou BNG. Un partido vello, cun núcleo
ancián, avaro de toda autocrítica, cunha,
no entanto, organización enraizada no
país e cunha importante experiencia de
goberno nos concellos, que ademais conta
cunha líder que, de novo, nos fai suspirar
por unha cidadanía galega.

ÁNGEL PÉREZ. Profesor de Filosofía

Instinto popular
opinión
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PONTEAREAS.

O alcalde de Ponteareas, Xosé Re-
presas, informou que está prevista a
publicación no Boletín Oficial da Pro-
vincia (BOP) da convocatoria de axudas
para obras nas traídas veciñais de augas
por importe de 150.000 euros. Axudas
que se financian con fondos propios
do Concello e que se abrirán cun prazo
de 20 días adiantando xa a información
para que as traídas preparen a docu-
mentación. 

Co obxectivo de apoiar o esforzo
que realizan estes colectivos e contribuir
na mellora dun servizo básico, a con-
vocatoria deste ano 2020 beneficiará
as traídas que non percibiron axudas
nestes anos, priorizando nas bases as
obras nestas comunidades de usuarios
e usuarias.

Ademais, a concesión destas axudas
supoñen unha inxección de fondos

que promoven o emprego cercano
porque permiten que as comunidades
de augas contraten obras que, moitas
veces, son realizadas por pequenas
empresas locais, 

No balance desta pioneira convo-
catoria de axudas, o nacionalista Xosé
Represas destacou a excelente acollida
que tivo esta iniciativa que permitíu
realizar investimentos por importe su-
perior a 400.000 euros en 28 traídas
veciñais de 14 parroquias, sumando
ata o día de hoxe as axudas do Concello
299.000 euros. Entre as obras realizadas
figuran melloras nos sistemas de cap-
tación de auga, sistemas de almacena-
mento e potabilización(depósitos, fil-
tración, decantación, etc.) e melloras
nas redes de distribución de augas.

Igual que nos últimos dous anos, o
Concello subvencionará cun 80% o
importe das obras. 

o condado
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GABINETE AUDIOLÓGICO EN PONTEAREAS
ESTUDIO AUDIOLÓGICO COMPLETO GRATUITO, REVISIÓN DE AUDÍFONOS...

AUDÍFONOS MUY DISCRETOS. CONTAMOS CON SALA INSONORIZADA, LA

ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y PRIMERAS MARCAS. DESCUENTOS PARA LA TERCERA

EDAD. ATENCIÓN TOTALMENTE PROFESIONAL Y PERSONALIZADA. 

Nº REGISTRO SANITARIO E-000932.

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

986 661 927

CHUPITOS E 
CERVEXAS: Estrella

e Mil nove a 1,50€

Ponteareas lanza as axudas para obras
nas traídas veciñais por 150.000 euros

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

"Comida caseira,
saudable,
vexetariana e para
levar"
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A Freixa, 20 Baixo - 36860 - Ponteareas
636 384 191

BAR
CULTURAL
DE ARCOS
Ponteareas

o condado

PONTEAREAS

O concelleiro de Mobilidade
e Tráfico, Roberto Mera, pre-
sentou unha nova fase de ac-
tuacións para a reordenación
dos espazos peonís e do tráfico.
As rúas nas que se actuará son
A Braña, Praza da Perillana,
Doutor Fernández Vega, Repú-
blica Arxentina, Esperanza, Ba-
ratillo, Castiñeira, A Minada e
Virxe da Luz.

As medidas previstas con-
sisten en ampliar os espazos re-
servados ás persoas, ampliando
as beirarrúas mediante o pintado
sobre a calzada, a eliminación
do dobre sentido de circulación,
a peonalización completa dal-
gunhas rúas, a mellora da segu-
ridade nos pasos de peóns e a
dotación de prazas de aparca-

mento para persoas con mobili-
dade reducida e para motocicletas
e bicicletas.

Coas actuacións a executar
Mera sinala que “avanzamos de
forma decidida cara un modelo
de vila pensado para a xente.
Nas rúas nas que imos intervir
o espazo para as persoas apenas
representa o 25% da superficie
e as beirarrúas raras veces su-
peran o metro e medio de an-
chura. Coas actuacións previstas
os itinerarios para as persoas
pasarán a ter como mínimo 2,50
metros, imprescindíbel para que,
por exemplo, se poidan cruzar
dúas persoas con paraugas sen
baixar á calzada”. 

Mera aclara que as actuacións
se farán fundamentalmente me-
diante sinalización horizontal e

o uso de elementos como ma-
ceteiros. “Este é o punto de par-
tida para recuperar de inmediato
o espazo público para as persoas
e que se visualice como serán
no futuro estas rúas cando se
redacten e executen os proxectos
de reurbanización e humaniza-
ción”.

As rúas A Braña, Fernández
Vega e Virxe da Luz pasarán a
ser de sentido único, Castiñeira
muda o seu sentido de circulación
en dirección a Avenida de Cas-
telao e A Minada invirte o seu
sentido actual. “Con estas me-
didas reducimos o tráfico, a con-
taminación, o ruido e a insegu-
ridade, axilizamos o tráfico e
creamos itinerarios de saída do
centro urbano. O obxectivo é
eliminar o tráfico de axitación,

os coches que dan voltas conti-
nuas buscando aparcar diante
do seu destino, en lugar de esta-
cionar nun aparcadoiro periférico
e camiñar”, explica Mera.

Entre as medidas para po-
tenciar os desprazamentos a pé
e en bici saliéntanse a peonali-
zación da rúa República Arxen-
tina e a semipeonalización dun
tramo de Fernández Vega ade-
mais de completar a de Espe-
ranza até os Ferreiros. “Con esta

actuación creamos un traxecto
seguro reservado para as persoas
e as bicis que conecta a Praza
Maior coa nova praza do Mer-
cado Municipal e que continuará
desde aí até o Conservatorio
con itinerarios peonís de máis
de tres metros de anchura” sinala
o edil de Mobilidade e Tráfico.
Na mesma liña, a rúa perimetral
da Praza da Perillana queda libre
de circulación de vehículos e se
converte nunha ciclovía. 

Ponteareas reordenará os espazos
peonís e o tráfico en 14 rúas da vila
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PONTEAREAS

O goberno do BNG-PSOE
informou da apertura do prazo
de licitación das obras de inter-
vención na Praza Bugallal e con-
torna. Unha actuación que se
enmarca na estratexia “Pontea-
reas Hábitat Saudable” que ten
como finalidade transformar a
vila pensando nas persoas, es-
pecialmente na xente maior, nas
nenas e nos nenos e nas  persoas
con mobilidade reducida 

Ata o día 13 de xullo ás 14
horas as empresas poderán pre-
sentarse a través dun concurso
público aberto que garante a
transparencia e igualdade de
oportunidades para a execución

deste proxecto que contará co
financiamento do concello de
Ponteareas e dos Fondos de De-
senvolvemento Rexional (FE-
DER) da Unión Europea a través
da estratexia EDUSI cun orza-
mento de licitación de
770.346,50€ dos que o Concello
aportará 154.069,30€ e os fondos
europeos FEDER 616.277,20€.

O proxecto contempla unha
actuación integral que perdure
no tempo realizando actuacións
non só estéticas e de distribución
do espazo se non tamén de ca-
nalización de subministros e de
servizos de saneamento.

A través dun proceso de par-
ticipación estudouse detallada-

mente o proxecto coa veciñanza,
parroquia, alfombristas e co-
merciantes, realizándose modi-
ficacións no proxecto inicial que
satisfan todas as necesidades e
permiten unha actuación máis
eficaz. Tamén se realizaron catas
para analizar o subsolo de xeito
que o proxecto tamén contempla
todas as actuacións necesarias
como conducións de saneamento,
augas pluviais e demais servizos
soterrados para que unha vez
feita a obra non se precise acceder
en moitos anos. A reforma da
praza Bugallal contempla a ca-
nalización e ocultación de ca-
bleado e tubaxes dos diferentes
subministros.

Licitadas as obras de intervención na Praza Bugallal

o condado

Ricardo Táboas Bernárdez

Agente Exclusivo

Plaza Mayor, 27

PONTEAREAS

Aseguramos tu tranquilidad.  Mail: cardit8@hotmail.com Telf.: 699 874 417 - 986 661 950

NEUMÁTICOS NUEVOS
Y DE OCASIÓN

Carretera Barral, s/n - Nac. 120 - PONTEAREAS

T E L É F O N O

653 318 693
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Abogados Moreno
Rúa Galicia, 5 - Salvaterra - 986 182 122

Egonzalez@abogadosmoreno.es
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Mobles
Castelo
Vilasobroso 66
Mondariz

PONTEAREAS

A concellería de Educación,
que dirixe a tenenta de alcalde
Cristina Fdz Davila, solicita á
Xunta de Galicia que deixe de
pechar unidades educativas nos
centros escolares de Ponteareas
sendo hoxe, máis ca nunca, im-
prescindible aulas menos nu-
merosas que garantan non só a
calidade dun ensino máis per-
soalizado se non tamén as normas
de distanciamento e seguridade
sanitaria.

Nos últimos consellos esco-
lares celebrados con motivo do
fin do curso, os centros puxeron
enriba da mesa a supresión de
varias unidades educativas de-
rivando forzosamente alumnado
a outros centros.

A ANPA e direccións destes
Centros, manifestaron a súa preo-
cupación polos derroteiros que
toma a situación dos seus centros
cun peche constante de unidades
ano tras ano que despois, como
no caso do Fermín Bouza Brey
neste curso, ainda que volvan
recuperar alumnado a adminis-
tración non volta a desdobrar
aulas, se non que volta a desviar
alumnado a outros colexios, case
sempre concertados

Cristina Fdz Davila explica
que “este é o momento para re-
cuperar unhas ratios sostibles
para o alumnado e profesorado
en relación cos espazos existentes
nas instalacións dos centros da
vila”. Fernánde engade que neste
intre por mor do COVID-19 é

máis que xustificable que as
ratios podan ser menores sobre
todo en aqueles cursos que os
centros poden desdobrar por
cuestión de espazo físico. 

Coñecedora da fonda preo-
cupación das ANPAS de Pon-
teareas e da FANPO, Cristina
Fernández esixe á Xunta que
blinde a seguridade do alumnado
e ofrécelle toda a colaboración
dende a concellería que dirixe
para que se tomen as decisións
máis axeitadas e claras posibles.

A concelleira recórdalle á
Xunta os tempos nos que Pon-
teareas convivíu con centros ma-
sificados e a responsabilidade
que ten agora na mellora das
condicións ao ter competencias
plenas en materia de Ensino.

“Agora teñen nas súas mans
non só a calidade formativa da
infancia e da mocidade, tamén
a súa saúde. En tempos nos que
faltan vacinas e nos que as me-
didas de distanciamento inter-
persoal e hixiénicas son funda-
mentais para esquivar a pande-
mia”. Nos últimos consellos es-
colares os centros educativos
informaron da supresión das se-
guintes unidades educativas:

• CEIP Nosa Sra dos Reme-
dios solicita tres unidades en 2º
de Primaria a fin de poder poder
atender debidamente a un alum-
nado que arrancaba a ler, xusto
no momento do confinamento
e dous deles con NEE (un con
coidadora). No colexio hai espazo
suficiente para as tres unidades

xa que as tiñan en 6º durante
este curso. Seguirían con liña 3,
coma sempre, e poderíase ofertar
no futuro as mesmas prazas que
ata o de agora. De non facelo
así, calquera traslado de matrícula
que chegue durante o curso es-
colar incrementaría a ratio. A
día de hoxe teñen confirmadas
tan só dúas aulas para 2º de pri-
maria.

• CEIP Fermín Bouza Brey,
con 26 alumnos/as, se despraza
un deles a outro centro educativo
quedando na aula 25 nenos/as
de 3 anos. Neste intre habería
outra nova solicitude por des-
prazamento dunha familia dende
outra localidade.

• CEIP Feliciano Barrera,
unificación de 1º e 2º de primaria

Ponteareas en contra do peche de unidades educativas



GASOLINERA 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

Hamburguesas - Sandwiches
Bocatas - Perrtios - Raciones

Disfruta de tofos los
partidos de Champions, Liga
y Copa del Rey

Local Antiguo MILENIUM 
en la calle Galicia, 29 
Salvaterra
Reservas y pedidos: 886 035 120

PONTEAREAS

A concelleira de Medio
Ambiente, Rosa Covelo, in-
forma sobre a reapertura do
CITEA (Centro de Interpre-
tación do Tea), ubicado na
casa cultural de Fozara.

Atendendo a situación de
emerxencia que estamos a
vivir, a reapertura do CITEA
farase respectando todas as
condicións de hixiene e se-
guridade necesarias fronte
ao COVID-19.

No centro de interpreta-
ción atoparemos paneis in-
formativos sobre a flora, a
fauna e introducción á his-
toria, usos e costumes vin-
culadas ao río Tea. Ademais
este centro dispón dun pro-
xector que ofrecerá vídeos
temáticos.

A concelleira anima
aos/ás cidadáns a visitar estas
instalacións para coñecer
máis polo miúdo a biodi-
versidade tanto animal coma

vexetal que alberga este río,
declarado LIC (Lugar de In-
terese Comunitario) incluído
na Rede Natura 2000. Amais
da riqueza natural, neste cur-
so fluvial atopamos un abun-
dante patrimonio cultural e
etnográfico.

Haberá visitas guiadas

dispoñibles baixo petición
para grupos de mínimo 5
persoas e máximo de 10, os
martes e xoves desde o mes
de xullo a outubro.

Para concertar a visita
contactar co seguinte ende-
rezo electrónico:  turismo@
ponteareas.es

O Centro de Interpretación
do Tea, CITEA, reabre as
súas portas ao público con
visitas concertadas 

SEGURPINO
REALE SEGUROS PONTEAREAS.
NOVAS INSTALACIÓNS
COÑÉCENOS...

AVDA. DE CASTELAO Nº 14

o condado
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ASESORÍA TERRA

RÚA MARQUÉS DE VIANA Nº 9 BAIXO. SALVATERRA

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

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

VISÍTANOS

REGUEIROS,  3 -  OLEIROS - SALVATERRA

SALVATERRA.

O Concello de Salvaterra
de Miño presentou onte da man
das Asociación de Comerciantes
Unes e   Aces, a plataforma
subvencionada de apoio ao co-
mercio local Dbarrio.com.

A intención das asociacións
e do Concello é modernizar o
sector e potenciar as ventas on-

line a domicilio de comercios
e restaurantes locais.

A esta iniciativa sumáronse
máis de 35 establecementos de
todo tipo: xoierías, supermer-
cados, carnicerías, zapaterías,
restaurantes, tendas de infor-
mática, pinturas ou telefonía,
entre outros.

O propósito de todos os sec-

tores de comercio é ter todas
as webs operativas en menos
de dúas semanas e poder con-
tinuar vendendo ao marxe de
futuros rebrotes do Coronavirus,
nun intre no que moitos dos
seus clientes prefiren saír o me-
nos posible das súas vivendas.

Os taxistas de Salvaterra de
Miño tamén se puxeron ao ser-
vicio do proxecto, axudando
cos repartos dos pedidos a unhas
tarifas moi competitivas. Ade-
mais de axudar ao pequeno co-
mercio e ás persoas  en risco
coas súas compras, pensan que
pode ser unha fonte extra de
ingresos que tanto precisa o
sector.

Dbarrio ofrece aos negocios
asociados unha web de venta
online con TPV e publicidade
por 80€/ano. No caso de Sal-

vaterra de Miño, este custo é
asumido polo Concello na súa
totalidade dentro da liña de
apoio ao comercio local.

O Concello e as Asociacións
de Comerciantes apostan por
esta plataforma xa que se pode
comprobar o éxito do seu em-
prego noutras localidades ga-
legas, a súa recente expansión
a outras comunidades autóno-
mas e pola súa labor social,
tanto no mencionado apoio ao
comercio local coma a doazón
do 5% da súa facturación ás

asociacións sen ánimo de lucro
elixidas polas tendas e restau-
rantes asociados.

Dbarrio comezou a súa ac-
tividade en Vigo, dende a que
cedo colleu impulso a outras
cidades galegas, como é o caso
de Salvaterra De Miño, da man
das asociacións de comerciantes
e concellos preocupados pola
situación do pequeno comercio.
Tamén se atopan nesta situación
concellos como Gondomar, Ni-
grán, Baiona, Salceda, Vimian-
zo…

Dbarrio: A nova campaña de promoción do
comercio local en Salvaterra

o condado
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AS NEVES

O Concello das Neves está
adherido dende 2018 o Con-
venio de Colaboración subs-
crito entre a Xunta de Galicia
a Federación Galega de Mu-
nicipios e Provincias (FE-
GAMP) e a Empresa Pública
de Servizos Agrarios Galegos
(Seaga), en materia de pre-
vención e defensa contra in-
cendios forestais, para o es-
tablecemento dun sistema pú-
blico de xestión da biomasa
nas faixas secundarias.

A Comisión de Seguimen-
to do Convenio, mantivo unha

xuntanza nas Neves hai unhas
semanas na que seleccionou
como priorizadas polo Con-
cello as parroquias de Torto-
reos, Liñares e As Neves.

O Concello convoca reunións
informativas sobre a limpeza de
parcelas coma medida de loita
contra o lume

AS NEVES

Nuns días estará rematada
a colocación do mobiliario e o
traslado do material á nova Es-
cola Infantil das Neves. A mes-
ma foi entregada a finais do
pasado mes de xuño e comezará
as súas clases o vindeiro mes
de setembro.

O novo centro, ao que acu-
dirán 20 nenas e nenos,  está
situado a carón do CEIP Mar-
quesa do Pazo da Mercé. Dispón
de 490 metros cadrados, máis
de 161 deles construídos, con
dúas aulas de usos múltiples,
almacén, zona de descanso, des-
pacho, zona de hixiene, cociña
e baños.

No exterior conta con espazo

para xogos, hortas, un xardín e
a acceso para as familias, tal e
como acordaran no seu día o
Goberno municipal, a comuni-
dade escolar, e a Asociación de
Nais e Pais da Alumas e Alum-
nos (ANPA), a través do  Con-
sello Escolar Municipal. O or-
zamento total das obras foi duns
300.000€.

Esta nova Escola Infantil, é
unha das prioridades do Go-
berno municipal e da resposta
a unha demanda moi reiterada
e agardada polas veciñas e ve-
ciños das Neves.

A mesma é unha realidade
logo do  convenio asinado co
Consorcio Galego de Servizos
de Igualdade e Benestar

Dito convenio establecía
que o Concello das Neves
tiña que realizar e pagar o
proxecto da escola infantil,
como así se fixo;  poñer a
dispor un solar municipal, que
é no que estaba a antiga casa
do conserxe do CEIP Mar-
quesa do Pazo da Mercé e,
por último, achegar o 25%
do custo total das obras,
75.000€ en total, con cargo
aos orzamentos municipais.

O Consorcio Galego de Ser-
vizos de Igualdade e Benestar,
achegou o 75% do custo total
dos traballos, 225.000€, ademais
da compra e colocación do mo-
biliario e a limpeza e desinfec-
ción do nova Escola.

Colocación do mobiliario e traslado de
material á nova Escola Infantil das Neves

SALVATERRA.

O Concello de Salvaterra de
Miño fixo entrega dos Premios
Educación Curso 2019/2020 que
este ano chegan a sua XV edi-
ción.

Uns premios que nacen co
espírito de fomentar o esforzo e
o traballo diario entre os alumnos
e alumnas dos nosos centros
educativos, premiando a exce-
lencia académica, e que este ano
se adaptaron as novas circuns-
tancias xeradas pola aparición
do COVID-19. Fíxose entrega
de 14 lotes informáticos com-
postos por unha tablet, funda,
powerbank portátil e tarxeta de
memoria, valorados en mais de
300€ cada premio. Ademais de
tres premios  formados por un
lote de  equipos informáticos

compostos por un ordenador
portatil, tablet, impresora e un
curso de ingles online de con-
versación, valorados cada un en
mais de 1.700€.

O acto realizouse en dúas
quendas, na primeira fíxose en-
trega dos premios aos alumnos
e alumnas de primaria do CEP
Carlos Casares de Alxen, do
CEIP de Leirado e do CEIP In-
fante Felipe de Borbón. Os pre-
miados foron Laura Ojea Do-

mínguez, Gema Baz Bernárdez,
Xabier Rodríguez Rodríguez,
Xurxo Rodríguez Rodríguez,
Ivana Garcia Gómez, Antía Pino
García, Marcela Lorenzo Ber-
nárdez, James Pinnock Abreu e
Laura Millán Domínguez.

Na segunda quenda tocoulle
o turno aos alumnos e alumnas
do IES Salvaterra, os premios
repartíronse entre cuarto da ESO,
Ciclo Medio de Soldadura e Cal-
deirería, FP Básica de Carpintería
e Moble e segundo de Bachare-
lato. Os premiados foron Aroa
Domínguez  Perez, Xerome Silva
Hervella, Icía Domínguez Ro-
dríguez, Jesús Domínguez Pérez,
Diego Domínguez Barbosa, Lau-
ra María Cadilla Alves, Alex
Rodríguez Rodríguez e Alba
Presa Lorenzo.

XV convocatoria Premios Educación Curso 2019/2020
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Estamos ante un escenario global
catastrofico, o COVID-19 está a ace-

lerar elementos da crise económica que
xa se viña anunciando, cun maior im-
pacto destructivo. Fronte a crise debeda,
hoxe temos unha crise da economia
real. Ao igual que nos inicios da crise
de 2008 hai unha certa perda de lexiti-
mación do neoliberalismo e unha certa
recuperación do papel do público. Neste
novo escenario, o Estado xoga un dobre
papel. Por  unha parte faise xestor da
crise, cunha centralización do poder en
mans dun gabinete de crise e pola otra
asume as perdas do sector privado e
crea un marco xuridico favorable aos
de arriba. En 2008 recatouse aos bancos,
agora rescátanse ao gran capital.

No que respecta á bateria de medidas
implantadas a golpe de real decreto, non
se pode apreciar máis que beneficios sociais
limitados. A esencia destas medidas e do
papel do Estado, resumese na idea exposta
por Manuel Gari de un reforzamento da
relación neoliberal Estado-individuos e
unha onda recentralizadora, negando os
dereitos conquistados polas nacions sen
Estado. Raul ZIbechi tamén apunta os
efectos desta crise, cando fala da raciona-
lidade egoista dos de arriba e da deriva
represiba da militarización, poñendo no
centro a urxencia dunha resposta articulada
pola solidariedade entre os diferentes abai-
xos.

Unha das iniciativas que agromaron
para tentar evitar que a crise a volvamos
pagar as de abaixo foi o Plan de Choque
Social. Xurdido en Catalunya a partir da
PAH e o Sindicato de Inquilinas, rápida-
mente estendeuse a nivel estatal como
unha tea de araña, tentanto tecer entre
colectivos socias un paraguas para dar
unha resposta solidaria fronte á crise.
Deste xeito, apareceron nodos territorias

en case a totalidade dos distintos pobos
do Estado. Trátase polo tanto, dunha ini-
ciativa descentralizada, construida dende
a base e apegada ao terreo. 

Por iso aparece o Plan de Choque
Social Galego, aunando a colectivos tan
diversos e de ámbitos tan diferentes  como
o sindicato CUT, os Grupos de Apoio Mu-
tuo ou Ecoloxistas en Acción. Outro dos
aspectos máis interesantes do Plan de
Choque Social é a incorporación de actores
políticos de ámbito galego, sempre ce-
dendo o protagonismo as organizacions
sociais. O acordo que permite integrar a
suxeitos tan diversos vertébrase en torno
a unhas demandas de urxencia básicas:
prohibición dos despidos, suspensión das
hipotecas e os alugueiros, garantización
dos suministros básicos e unha renda
básica de corentena. Trátase de garantir
uns ingresos mínimos ás clases subal-
ternas pero sobre todo facer fronte ás
consecuencias sociais qué deixaran sentir
un forte impacto cando remate a crise
sanitaria. Esta plataforma ten por ob-
xectivo priorizar a vida, fronte aos bene-
ficios e que esta crise non a pagué, a
clase traballadora.

O terreo do antagonismo está aberto,
cun escenario de contradiccions entre
movementos sociais e institucións, nun
xogo de presións no que a capacidad de
mobilizacion social que  estaba hibernada
agora atopa novos repertorios. Un posible
exemplo foi a convocatoria dunha folga
de alugueres apoiada polo Plan de choque
social, que respostaba as insuficiencias
do Real Decreto, enfocado en favor dos
rendistas e non das inquilinas, apostando
pola vía do endebedamento. No tempo
máis recente e fronte á barbarie da ex-
trema dereita e as incivicas protestas dos
privilexiados, organizanse protestas en
defensa dos dereitos civis como as de

Black Lives Matter ou dos servizos públicos
como as recentes marchas civicas galega.
Este movementos teñen o potencial de
poñer de relevo que a resposta do Goberno
é insuficiente, estos actores reaparecen
cun pulso antineoliberal difuso, nunha
fase de conciencia social basexada na re-
cuperación do público e sen presentar
unha alternativa de rutura. Non se pode
pretender gobernar a vez para o gran ca-
pital e para as clases populares, porque
os seus intereses son contradictorios.
Mais unha sociedade civil que comeza a
organizarse, ainda que dun xeito incipente
e con moitas incertezas, pode presentar
alternativas ás limitacións da esquerda
institucional.

O Plan de Choque Social é un espazo
aberto e en construcción que conforme
vaia incorporando máis actores poderá ir
agregando e desenvolvendo máis deman-
das, sobre todo en clave galega. Para Ga-
licia estas demandas deberán buscar a
súa incidencia nas competencias do go-
berno autonómico. Así, demandas centrais
serían no terreo dois coidados, o refor-
zamento da sanidade publica e a inte-
gración das residencias de maiores pri-
vadas nun sistema 100% público para
evitar situacións como as vividas estas
semanas. No eido laboral, recóllese a
creación dun plan de emprego que afronte
as necesidades das persoas que queden
desempregado por peche de empresas.
En materia de vivenda apostouse por de-
mandar o aumento do Parque de vivenda
pública, a creción de bolsas de alugueiro
e axudas de ata o 100% en caso de vul-
nerabilidade. Precisamente para atender
ás situacións de vulnerabilidade, demandar
a implicación dos recursos orzamentais
da Xunta na posta en marcha unha renda
social básica En relación co feminismo e
a cuestión da muller, Incorporanse outra

medidas como a eliminación da fenda
salarial de xénero e fomentar redes de
apoio veiñal fronte ao maltrato. Asímesmo,
pídese á Xunta que apoie aos pequenos
agricultores e aos mercados locais que
venden productos ecolóxicos. Tamén unha
aposta decidida por axudar aos autónomos
no pago das cotizacións e dos alugueiros
de locais. No que refire ás persoas mi-
grantes, pidese a regularización exprés,
a homologación inmediata da súas títu-
lacións nos paises de orixe e a incorpo-
ración de forma regular ao servizo público
de saúde. Por último, no referente á pre-
sión fiscal demandase a eliminación dos
beneficios a grandes patrimonios no im-
posto de sucesións. En suma, búscase un
rescate das de abaixo a nivel galego para
evitar as consecuencias sociais, ambientais
e de xénero da crise, integrando as de-
mandas sectorais de movementos e co-
lectivos moi diversos.

Existe un malestar colectivo, difuso e
todavía pouco organizado, que pode ir a
máis conforme se vain vendo as conse-
cuencias destrutivas da crise e poida ir
esvaecendo o "efecto bandeira" inicial.
Por iso será determinante quen vaia aglu-
tinar este descontento se a revolta dos
privilexiados  envolta na bandeira do na-
cionalismo español, ou as clases populares
en uso da súa experiencia e avanzando
para superar o actual estado das cousas.

Para que se decante esta balanza, a
aposta deberá de ser a construción dunha
alternativa social para as clases populares
galegas. Fundamentada na solidariedade
e a construción de lazos comunitarios,
terá que apuntar cara á banca e as grandes
fortunas para subordinar a súa riqueza ao
intereses das maiorías sociais. Será por
tanto unha das tarefas prioritaria imple-
mentar un Plan de Choque Social para
Galicia. 

XAQUÍN PASTORIZA
de Anticapitalistas de Galicia

Un Plan de Choque Social para Galicia
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VILANOVA, 18
A CAÑIZA

SALVATERRA

Como todos os anos comezamos os
cursos de verán. Este ano máis que nunca
cremos na necesidade destes, xa que en
virtude da situación que estamos padecendo
por mor da pandemia, dende o Concello
temos a obriga de facer  esta crise sanitaria
máis levadeira, se cabe, permitindo alixeirar
e simplificar os problemas de convivencia
cun virus de esta magnitude. É por este
motivo que expoñemos para este periodo
estival medidas de lecer alternativo.

Cómpre subliñar tamén que as novas

tecnoloxías están aquí para axudarnos e
para facilitarnos ao mesmo tempo a nosa
vida, de modo que agora atopamos nelas
un vehículo de comunicación para poder
chegar ás persoas en base ás restricións
coas que contamos.

Se é posible dalgunha maneira xerar
certo alivio, desviar e diversificar a
atención cara as actividades máis pra-
centeiras que ao mesmo tempo nos permita
desconectar do foco de atención do mo-
mento e descargar un pouco de estrés aos
proxenitores… ese é o propósito!!

Cursos de verán en Salvaterra

SALVATERRA

A Xunta de Galicia e o Concello de
Salvaterra de Miño (Pontevedra) cola-
borarán técnica e economicamente na
rehabilitación interior da antiga casa
consistorial, ubicada no Recinto Amu-
rallado,  para convertela na nova bi-
blioteca pública municipal. Así o acor-
daron  a conselleira de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez,
e a rexedora municipal, Marta Valcárcel,
coa sinatura dun convenio de colabo-
ración en virtude do cal ambas partes
se comprometen a cofinanciar as obras
necesarias para rehabilitar o inmoble e
destinalo a novos usos públicos.

Os traballos terán un custo total es-
timado de 342.478,99 euros, dos cales
a Xunta comprométese a achegar o
70% e o Concello de Salvaterra, o
30% restante, que se financiará con
fondos propios e a través do Plan Con-
cellos.  O convenio, de carácter pluria-
nual, permanecerá vixente ata o 31 de

decembro de 2021, de xeito que ambas
partes farán efectivas as súas achegas
este ano e o vindeiro.

A rehabilitación interior do antigo
edificio do Concello de Salvaterra per-
mitirá completar e continuar os traballos
contratados o ano pasado polo Goberno
municipal para acondicionar externa-
mente o inmoble que consistiron no
cambio de tellado, fiestras e portas ex-
teriores.

Unha obra esencial para o equipo
de goberno que busca mellorar as ins-
talación e a oferta para os seus estu-
dantes, non nos podemos esquecer que
Salvaterra de Miño é un dos poucos
Concellos que medra. En palabras da
Alcaldesa  esta é unha obra esencial
dentro do seu programa de traballo
nestes catro anos, xa que é esencial
mellorar a oferta e incrementala, os
nosos servicios teñen que evolucionar
en paralelo ao crecemento do propio
Concello.

Convenio con Medio Ambiente para á
rehabilitación do antigo edificio do Concello

o condado
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A CAÑIZA.

O alcalde da Cañiza, Luis
Piña, pon en valor o noso patri-
monio paisaxístico e solicita
diante da consellería de medio
ambiente da Xunta de Galicia
unha subvención para o acon-
dicionamento do sendeiro do
ribadil ao seu paso polo  Cou-
to.

unhas obras de recuperación
que ascenden a 24.045,69 €uros
e que inclúen a construcción
de refuxios de madeira con ma-
pas informativos, paneis inter-
pretativos ao longo da ruta,
marcas de pintura, sinais ou ba-
lizas que permitan continuar o
percorrido e rozas e desbroces
en todo o sendeiro.

un dos activos turísticos mais
importantes que ten o noso mu-
nicipio é a súa diversidade pai-
saxística, por iso dende a alcaldía
se está facendo un esforzo im-
portante por manter en bo estado
ésta e outras rutas.

o sendeiro do rio ribadil está
incluido dentro da rede natura
2000 en 2 km de lonxitude, un
espazo natural protexido de alto
valor ecolóxico a nivel europeo
polas especies e hábitats que
conviven nesta zona única.

O mantemento da rede de
sendeiros na Cañiza implica un

traballo de desbroce e roza cons-
tante debido a abundante vexe-
tación que nos rodea. Precisa-
mente éste é tamén un dos atrac-
tivos que definen á nosa zona,
por iso dende a Alcaldía se
aposta por fortalecer e potenciar
este tipo de turismo desesta-
cionalizado, dando a coñecer
os espazos e animando aos vi-
sitantes a percorrer os  nosos
sendeiros, como é o caso da
Ruta do Río Ribadil da Rede
Natura 2000.

Para poder executar os tra-
ballos de acondicionamento nes-
te sendeiro, a Alcaldía solicitou
diante da Consellería de Medio
Ambiente da Xunta unha sub-
vención por importe de
19.872,47 euros máis iva, co-
rrespondente ao 100 % do or-
zamento da obra, cofinanciada
co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Fea-
der) no marco do Programa de
desenvolvemento rural (PDR)
de Galicia 2014-2020.

Apostando polo Turismo Verde.
Sendeiros de grande valor
ecolóxico e beleza paisaxística A CAÑIZA.

Segundo manifesta o al-
calde, Luis Piña, esta actuación
encaixa perfectamente na súa
política de rehabilitación e
mantemento dos bens muni-
cipais existentes, aplicando
“rigor orzamentario” ao estar
subvencionada a obra e a re-
dacción do proxecto ao 100%.

Construída no ano 1983,
esta instalación deportiva é
unha das máis utilizadas polos
clubs da localidade, onde se
desenvolven importantes ac-
tividades e competicións. Sen
embargo durante os seus 37
anos de vida, os vestiarios do
pavillón  apenas sufriron mo-
dificacións, presentando na
actualidade importantes dete-
rioros e desperfectos acumu-
lados ao longo do tempo. Ade-
máis as condicións de salu-
bridade tampouco son as máis
óptimas para este tipo de ins-
talacións, xa que a ventilación
natural é insuficiente polo que
provoca humidades e un am-
biente insalubre, motivo de
queixa dos usuarios.

Por todo isto, o Alcalde
da Cañiza, Luis Piña,  tiña
claro que dentro do seu pri-
meiro Plan Concellos da De-
putación estaría incluída  esta
obra de rehabilitación enca-

miñada a mellorar as condi-
cións de salubridade e venti-
lación dos vestiarios mascu-
lino, feminino e dos árbitros.
Con esta obra  tamén se cum-
prirá coa obriga de ir reali-
zando as obras necesarias
para suprimir progresivamen-
te as coberturas de fibroce-
mento con amianto nos edi-
ficios e espazos públicos.

O proxecto que está sub-
vencionado na súa totalidade
polo Plan Concellos da De-
putación Provincial, inclúe as
obras de renovación das ins-
talacións de electricidade e
fontanería con instalación de
novos aparellos sanitarios;
execución de novos revesti-

mentos en paredes da zona de
duchas de todos os vestiarios  e
pintado do resto de paredes
con pinturas resistentes á hu-
midade e antimofo; colocación
dun novo pavimento vinílico
antiescorregadizo no chan dos
vestiarios e do corredor de
acceso aos mesmos; substitu-
ción do falso teito  de madeira
por aluminio;  instalación de
duchas con elementos anti-
vandálicos e con temporizador
para aforrar auga e reparación
das paredes dos corredores.

Unha reforma que permitirá
dar un servizo de calidade aos
usuarios e dotará ao pavillón
dunha aparencia máis moder-
na, funcional e saudable.

A Cañiza rehabilitará o 50% dos vestiarios
do Pavillón Municipal Carballo do Marco

o condado



A identidade colectiva do pobo galego
creo eu que se artella máis sobre a
parroquia que sobre o concello, ti na-
ciches en Seixo, e de onde te sentes?

Non é que me sinta é que eu son de
Seixo, en concreto nacín en Loira que
tamén ten a súa personalidade.
Que significou Seixo na túa vida?

Eu nacín nunha pequena casa, son de
familia humilde, fillo e neto mariñeiros,
e a contorna social na que me criei foi
moi importante na conformación da
miña personalidade. Seixo significou
moito na miña construción persoal
como ser humano. O sentimento de
comunidade aínda existe e é algo moi
importante nas zonas rurais do país
galego, e para min tamén o foi claro
que si.
Vexo que che sentes moi orgulloso

das túas orixes?
Orgullosísimo, abofé que é así.
Cando e por que iniciaches a túa vida
política?

Houbo dous motivos fundamentais case
simultáneos ; a primeira lectura que
fixen do Sempre en Galiza, debía de
ter eu arredor de 13 ou 14 anos, e unha
situación persoal realmente traumática,
pois eu que nacín falando en galego,
sufrín maltrato físico no colexio cando
empregaba o meu idioma, e era obrigado
a través da violencia a mudarme ao
castelán. Recordo un feito vital persoal
que tamén incidiu significativamente;
tería eu 14 ou 15 anos e acompañei á
miña nai ao Concello de Marín a facer
unha xestión administrativa, a miña
nai falou no seu idioma, os funcionarios
do concello burláronse dela por falar

en galego. Naquel momento decidín
que a situación inxusta ,que vive o
noso pobo, de ser obrigado a subordi-
narse a unha realidade cultural allea
debía de ser confrontada, en conse-
cuencia non me quedou outra que  ache-
garme politicamente a quen máis se
identificaba coa miña forma de entender
a realidade; o BNG.
Estamos falando do ano?

1984
Levas 36 anos ininterrompidos no
Bloque?

Ufff como soa iso, pois nunca botara a
conta , pero si claro.
Fuches SX de Galiza Nova?

Si, no ano 1992.
En máis de 3 décadas de vida política
tiveches tempo para facer moitas cou-
sas.

Ha ha ha, a verdade é que si fixen tra-
ballo político de todo tipo.
Na túa comarca o nacionalismo ten
unha presenza moi importante. Tedes
as alcaldías de Bueu e Moaña e as te-
nencias de alcaldía de Cangas e Vila-
boa. A excepción é Marín, por que?

Eu creo que a resposta é poliédrica.
Seguro que nós cometemos erros, a si-
tuación política non é a que nos gustaría
e con toda a humildade recoñezo que
hai cousas que non fixemos ben, e que
agardo poidamos facer mellor. Por
outra banda Marín ten unha casuística
propia derivada da presencia da escola
naval militar que crea unha realidade
sociolóxica que non é a máis adecuada
para espallar un proxecto político como
o noso. Eu lembro cando era mozo e ía
á praia de Portocelo, que había unha
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“A VONTADE INEQUÍVOCA DO BNG É QUE O BLOQUE
SEXA A CASA COMÚN DE TODAS AS PERSOAS QUE
ENTENDAN QUE OS ASUNTOS DE GALIZA DEBEN
SER XESTIONADOS POLO POBO GALEGO”

BIEITO LOBEIRA, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DO BNG

Alá polo mes de febreiro repartía eu Peneiras polos camiños de Seixo, cando un descoñecido lector se me achegou  e alén de demandarme un xornal
botoume unha rifa considerable por non ter entrevistado nunca a Bieito Lobeira, sendo como somos un xornal nacionalista. Comprometinme con el a
solucionar o asunto de contado. Lamentablemente o confinamento non me deu a oportunidade de conversar con Bieito ata a xornada de reflexión. Ese día, en
Seixo, claro, mantivemos unha extensa conversa na que repasamos distintos aspectos da súa vida persoal e política. Bieito é un home cordial , amable e moi
apaixonado, defende as súas ideas con moita intensidade emotiva, e tamén procura dotalas de solidez argumental. Velaí vai o que deu de si a nosa charla

entrevista



parte do areal reservado en exclusiva
para as familias dos militares.
E esa realidade sociolóxica que des-
cribes, ao teu xuízo, vai a máis ou a
menos?

Eu, malia o resultado que obtivo o PP
de Marín, estou convencido de que vai
a menos. Creo que unha parte moi im-
portante da sociedade marinense non
participa dese sentir e estou seguro de
que o nacionalismo en Marín ten unha
enorme potencialidade de crecemento.
Teño confianza plena no traballo de
Lucía, a nosa portavoz, e aproveito a
oportunidade para agradecerlle o seu
esforzo e a súa xenerosidade nunhas
circunstancias difíciles.
O nacionalismo en Marín viviu varias
rupturas e situacións moi complicadas
agora que a situación do BNG no país
galego é plácida e semella que estades
en tempo de viño e rosas, non hai po-
sibilidade de integrar a todos os sectores
próximos que existen no espazo político
marinense?

Como che dixen antes, Tino, nós co-
metemos erros, claro que si, pero quixera
que todas e todos os lectores da Peneira
tiveran clarísimo que a vontade do
BNG en xeral, e  da miña modesta
persoa en particular, é que o Bloque
sexa a casa común de todas as persoas

e colectivos que entendan que os asuntos
de Galiza debe decidilos a sociedade
galega. Particularmente opino que a
chegada de xente nova, mozas e mozos,
que afortunadamente estase a producir
de maneira continúa, xente sen aprio-
rismos relacionados con desafortunadas
situacións pasadas vainos a axudar
moito a que as vellas feridas sexan de-
finitivamente cousa do pasado.
Ese fenómeno do achegamento de
xente nova ao que te refires obsérvase
en todo o país?

Si, e é realmente emocionante, alén de
imprescindible para dotar de solidez á
organización, porque as coiunturas elec-
torais poden ser mellores ou peores,
pero ter unha organización sólida, e
cun importante tecido de mocidade  é
a única posibilidade  de asegurar que o
nacionalismo ,a consideración de Galiza
como unha realidade nacional singular
no mundo, nin mellor nin peor ca nin-
gunha outra, pero distinta a todas as
demais, poida seguir existindo nas xe-
racións futuras.
Eu que, coma ti, son nacionalista desde
neno ás veces teño medo, Bieito, de
que non sexa posible que o noso idioma
como lingua viva poida soportar moito
máis tempo a presión diglósica e que
sexa realmente difícil a continuidade

histórica futura da miña forma de
entender a realidade?

E eu tamén o teño Tino, non é nada
fácil, pero estou convencido de que os
procesos de españolización que sofre
o noso pobo son reversibles, agora ben,
é imprescindible que o nacionalismo
chegue a gobernar este país. Só así po-
deremos garantir a supervivencia do
noso idioma e do propio país galego.
Agora semella que o vento sopra de

cara para o Bloque pero hai escasa-
mente 8 anos a situación pos Amio foi
perigosísima. Como a viviches?

Con moita preocupación, claro, pero
tamén con moita determinación.
A presión á que vos someteron para
integrar ao Bloque en proxectos com-
partidos con forzas españolas foi enor-
me. Sinceiramente, Bieito, nunca du-
bidaches?

Nunca. E dígocho con rotundidade ab-
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soluta. Eu, e milleiros de militantes
que ten o BNG cremos que se somos
unha nación é imprescindible termos
unha expresión política propia non su-
bordinada a ninguén.
A militancia é o capital máis importante
que ten o BNG?

Absolutamente, e desculpa pero emo-
ciónome ao falar de meus compañeiros
e compañeiras; milleiros de persoas
que dan o mellor de si mesmos, que
sacrifican horas e horas da súa vida
persoal a cambio de nada . só polo seu
inmenso compromiso co Bloque e coa
sociedade galega no seu conxunto.
Todas as páxinas do mundo de todos
os xornais do mundo non serían sufi-
cientes para expresar o orgullo máis
inmenso que sinto da  militancia do
Bloque. Hai militantes do BNG que
teñen perdido o seu posto de traballo
por terse comprometido con nós.
Supoño que a recuperación da repre-
sentación do Bloque no parlamento
do estado, na persoa de Néstor Rego,
sería enormemente emocionante para
ti?

Chorei.
Esta entrevista facémola na xornada
de reflexión, que vai pasar mañá Biei-
to?

Pode pasar calquera cousa, pero a
opción de que o PP perda a maioría é
real
E a opción de que o BNG supere ao
PSOE?

Tamén.

Atréveste a prognosticar o número
de deputados e deputadas que ides
sacar?

A miña porra, conservadora, é 15.
Ti es un dos 19 de Meirás, como está
a situación?

Agora está no tribunal supremo, calculo
que o xuízo será en xaneiro do ano
próximo.
Vaia, e esa situación do xuízo é inevi-
table?

Si, de feito a familia Franco pídenos
13 anos de prisión e ½ millón de €
multa. É surrealista que vaiamos a ser
xulgados por defender a democracia,
fronte aos Franco.
Ti tamén fuches citado como tes-
temuña no caso que a xustiza es-
pañola segue contra Causa Galiza,
a operación Jaro, como ves ese
asunto?

Outro exemplo máis da baixísima ca-
lidade da democracia española. Nós

solidarizámonos cos imputados nesa
operación claro. Eu cando fun interro-
gado, tiven que responder preguntas
políticas.
Non me digas?

E tanto que si. A min preguntáronme
pola orientación política do BNG e
polas nosas relacións políticas interna-
cionais.
Falemos dalgunhas áreas de influencia
do noso xornal. No Baixo Miño vaia
resultados..Tomiño , O Rosal e a nada
na Guarda

Si, sen dúbida, está é unha das moitas
comarcas na que se amosa que se nos
dan a oportunidade de gobernar o noso
modelo funciona .
Onte conversaba cun prestixioso
científico, que  non é do BNG, e di-
cíame que leva moito tempo traba-
llando en diversos concellos do sur
da provincia e que nunca na súa
vida se encontrou cun alcalde tan

sumamente competente como con
Pepe Represas...

Pepe é unha pasada. Ningún alcalde
que tivera Ponteareas resistiría a com-
paración con Pepe, pero por goleada
vamos.
E Soutomaior e Balneario vaia frus-
tración..

No 2023 ambos  serán concellos BNG
con seguridade.
E do mailing de Vox que nos dis?

Que nós sexamos percibidos pola ul-
tradereita española como a súa antítese
é un orgullo.
Rematamos Bieito, estiveches nas nosas
tres galas, e xa che comunico que en
febreiro do 2.021 teremos a IV edición,
supoño que poderemos contar conti-
go?

E que se non me convidas ofenderíasme
Tino.
Ha ha ha ha..Moitas grazas Bieito
por este rato tan agradable.
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Ben, a primeira pregunta é obrigada
polo día no que facemos esta entre-
vista 13 de xullo. Cal é  a valoración
da CUT sobre o resultado das elec-
cións de onte?

A valoración da CUT emitirémola no
próximo secretariado, aínda non tivemos
tempo de xuntarnos. A miña valoración
persoal  é agridoce. Constatar que des-
pois de todos estes anos, e dos nume-
rosísimos exemplos que amosan como
o goberno de Feijoo foi absolutamente
nefasto para Galicia, teñamos que sufrilo
catro anos máis é realmente duro.
Si, pero nun contexto de desgaste
absoluto dos grupos que gobernan
o estado, o PP, baixou 57.000 votos
con relación ás últimas autonómicas.
Non sei se será moito supor, pero

non cres que onte puidemos asistir
aos primeiros chanzos dunha reali-
dade futura que por primeira vez
pode ser verosímil; refírome a que
o nacionalismo goberne este país?

Non o sei,  a situación é realmente
complexa e teremos que ver o que nos
depara o futuro. Eu creo que en Galicia
o factor que posibilita as maiorías do
PP é o mal que o fai a esquerda política.
Recordo que cando se perdeu o bipartito
eu conversaba cuns amigos e prognos-
tiquei que teriamos ao PP 20 anos na
Xunta. Agardo equivocarme e que só
sexan 16, pero...E ben, por outra parte
o desperdicio do enorme caudal de ilu-
sión que xerou no seu momento o
espazo político das mareas, que xa tivo
tantos nomes, foi estratosférico. A ver
que tipo de autocrítica fan e en que po-
sición se sitúan agora. No que respecta
ao BNG agardo que xestionen ben o
inmenso capital de confianza que reci-
biron onte, porque moito voto é prestado
e terán que traballar de maneira inteli-
xente para non desperdicialo.
A crise social que se achega é a máis
grave dos últimos tempos?

Eu creo que vai ser peor cá do 2.008
que xa foi gravísima. Porén quixera
deixar claro que esta crise xa estaba
anunciada antes da pandemia vírica.

Se cadra non nunhas dimensións
tan elevadas como as que se presu-
men agora, non cres?

Non hai máis que ir á hemeroteca e
constatar que antes da COVID os eco-
nomistas xa estaban a anunciar a chegada
dunha recesión de aquí a China. A pan-
demia vírica veulles ben para enmascarar
as causas. Estou convencido de que
van aproveitar  a situación para acelerar
as medidas de precarización, e aplicar
a única medicina que ten o capital; os
recortes.
O feito de que o ministerio de tra-
ballo estea dirixido por unha sindi-
calista de CCOO e militante do PC
debera de ser positivo, non?

Se están desenvolvendo unha política
de conivencia co poder económico non
vexo eu en que é positivo e como
poden confrontar con eles. É máis pode
significar unha situación de desmobi-
lización e de asumir o discurso sistémico
de que os problemas veñen de fóra e
non hai nada que se poida facer.
Vexo que a túa valoración da xestión
das autoridades laborais non é moi
positiva?

Para nós a súa política é de pura pro-
paganda .Transmitían a sensación de
que estaban executando políticas en
defensa da clase traballadora, pero só
cómpre pararse a ler a letra dos decretos
para constatar que non é así. Calquera
ministerio de calquera goberno nunha
situación semellante tomaría medidas
semellantes.
Por exemplo?

O chamado Ingreso mínimo vital non
é outra cousa que un RISGA máis.
E a administración autonómica?

A administración autonómica non fixo
nada. É a tónica xeral do goberno de
Feijoo, que o único que fai é propaganda.
Aos que o cualifican como un gran
xestor se se lles pregunta por que?,
ninguén podería responder a esa pre-
gunta.
Cal é a percepción maioritaria que
observas no corpus de afiliados e
afiliadas da CUT?

Medo. As principais preocupacións
da xente son as precaucións sanitarias,
que está ben, pero claro corremos o
risco de deixar de lado a defensa dos
dereitos laborais e que se acrecenten

“A CUT É XA UN PROXECTO CONSOLIDADO
QUE ESTÁ EN CRECEMENTO”

RICARDO CASTRO, SECRETARIO XERAL DA CUT

Como é tradición nesta casa unha
vez ao ano achegámonos ata o
local da CUT na rúa Urzaiz de Vigo
para conversar co seu SX Ricardo
Castro  e coñecer a súa valoración
sobre a situación social e política
do noso país. Velaí  vai  o que deu
de si a nosa conversa
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os abusos e as actuacións frau-
dulentas.
Detectastes abusos, constata-
dos, de empresas que utilizaron
os ERTES para facer traballar
ao persoal en B e cobrar as
axudas?

Si, de feito temos algunha de-
nuncia en inspección. Abusos
relacionados cos ERTES de-
tectamos varios , alén dese en
concreto que me preguntas ta-
mén vimos casos relacionados
coa supresión fraudulenta das
vacacións ao traballador.
O tecido industrial galego es-
morece?

Iso é o que parecen indicar a
maioría dos indicadores. Do
naval case xa non se pode falar,
a automoción está apretadísima
e o que parece é que alguén
deseñou para Galicia un futuro
de país de servizos e lamenta-
blemente semella que a iso é
ao que nos encamiñamos.
Que sabemos do suposto in-
versor de Vulcano?

Non moito a verdade, a min
en principio recórdame ao asun-
to de PEMEX, é dicir un asunto
de pura propaganda .
O tema de Alcoa ten solución?

Si, si que a ten, unha solución
política, pero cómpre ter von-
tade política para executala.
Se os órganos políticos só se
limitan a ser axencias de xestión
dos intereses do capital, a so-
lución simplemente non existe.
Mentres que a esquerda non

asuma a necesidade da ruptura
co réxime do 78, a clase traba-
lladora non parará de perder.
O 1º de maio, a xustiza non
vos permitiu manifestarvos,
como está a situación xudicial
dese asunto?

Imos levalo   a Europa, pois O
TSXG fallou en contra nosa ,
dunha maneira moi estraña.
Recorremos ao TC, houbo em-
pate na valoración xudicial e a
posición definitivamente con-
traria foi determinada polo voto
de calidade do presidente da
sala.
A proposta de manifestación
era cunha caravana de coches
non?

Si, e poucos días despois au-
torizouse unha da ultradereita
españolista, e uns días antes
tamén se permitiu outra de
agradecemento aos sanitarios.
Nós entendemos que o proble-
ma da prohibición é ideolóxico,
non sanitario. Nós valoramos
na CUT que é un aviso a na-
vegantes, ante a  emerxencia
social que se aveciña cantos
menos reivindicacións e pro-
testas mellor.
Nós Ricardo, soemos conversar
unha vez ao ano, lembro que
o ano pasado pregunteiche se
a CUT era un proxecto conso-
lidado e contestáchesme que
rotundamente si. Segues a pen-
sar o mesmo?

Absolutamente si. Este ano in-
cluso medramos máis.

Tanto en afiliación como en
delegados?

Máis en afiliación que en de-
legados.
Unha das empresas máis im-
portantes para vós, en canto a
representación sindical ,é CI-
TROËN , védesvos en dispo-
sición  de derrotar ao sindicato
historicamente maioritario?

Na comarca de Vigo a máis
importante é CITROËN, si, alí
somos segunda forza. E en can-
to a posibilidade de reverter a
situación histórica que refires,
si que é posible, claro que si,
pero eu só a concibo como  re-
sultado dun proceso de acu-
mulación de forzas contra os
“amarillos”.
Danse as condicións para unha
folga xeral?

As condicións obxectivas dan-
se, si. Outra cousa é a subxec-
tividade de cadaquén e como
che dixen antes a xente está
moi preocupada pola súa si-
tuación persoal. Creo que é
imprescindible comezar coas
mobilizacións, por exemplo hai
uns días fixemos unha folga
en COPO e foi un éxito.
Rematamos Ricardo, se non
hai novos rebrotes que o im-
pidan en febreiro do ano pró-
ximo imos facer a IV edición
da nosa gala de entrega de
premios. Desta volta por fin
poderemos contar contigo?

Definitivamente si, podedes
contar comigo sen dúbida.
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Cando se cumpre un mes
da retirada do pediatra de
Coruxo e da supresión da
atención pediátrica en horario
de tarde nos centros de saúde
de Navia, Coia, A Dobrada,
Casco Vello e Lavadores, o
Sergas vén de aplicar un novo
recorte co feche dunha planta
completa de pediatría no Hos-
pital Álvaro Cunqueiro. O
Bloque Nacionalista Galego
criticou con dureza esta de-
cisión e vén de reclamar que
a Xunta do Partido Popular
rectifique e reverta eses re-
cortes.

O concelleiro do BNG en
Vigo, Xabier P. Igrexas, de-
nunciou que este novo recorte
ten lugar apenas uns días des-
pois das eleccións do pasado
domingo e após semanas nas
que a xerencia da EOXI pro-
metera de maneira reiterada
que non se ían fechar camas
no HAC.

“Desde o Bloque Nacio-
nalista Galego esiximos unha
rectificación. O BNG esixí-
moslle ao Partido Popular
que deixe de recortar na aten-
ción sanitaria das nenas e dos
nenos, que deixen de poñer

en risco a saúde das nosas fi-
llas e fillos, e que reverta de
inmediato tanto o fechamento
da planta do HAC como os
recortes na atención primaria”,
reclamou Igrexas.

Aliás, o edil nacionalista,
advertiu de que a redución
da atención pediátrica nos
centros de saúde provocará
a saturación do Punto de
Atención Continuada (PAC),
onde malia non haber pediatra
son derivadas as urxencias
sen cita, ou o servizo de ur-
xencias do hospital Álvaro
Cunqueiro. “Con estes re-
cortes Feixóo vén de decretar
que as crianzas de Vigo e a
súa área non poden enfermar
durante o verán. É intolerá-
bel”, afirmou .

O portavoz municipal na-
cionalista subliñou a gravi-
dade destas decisións lem-
brando que nos atopamos
nun contexto de “pandemia
pola Covid19 que inda non
superamos e cheo de incer-
tezas e riscos a nivel sanita-
rio”. “Non podemos aturar e
non imos permitir que se
poña en risco a saúde da po-
boación infantil da área sa-
nitaria de Vigo”, remachou.

Novo recorte do Sergas co
peche unha planta completa
de pediátria no Cunqueiro
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Xubilados/as e pensionistas da CIG de Vigo mobilizaranse
en demanda dun sistema galego de atención ás persoas
VIGO

O Colectivo de Xubilados/as
e Pensionistas da CIG de Vigo
convoca unha concetracioń dian-
te da delegacioń da Xunta na
cidade o vindeiro martes 7 de
xullo aś 11:00 horas para recla-
mar un sistema pub́lico galego
de atencioń aś persoas e unha
sanidade 100% pub́lica.

Integrantes do Colectivo
anunciaron hoxe a convocatoria
durante a celebracioń dun acto
na ruá Urzaiz, a ́altura do mer-
cado do Calvario, onde montaron
un posto para repartir panfletos
informativos coas suás deman-
das. Os xubilados/as e pensio-
nistas lembran que levan anos
denunciando a “denigrante si-
tuacioń”, tanto laboral como
asistencial, dos servizos pub́licos
de atencioń aś persoas e da sa-
nidade. “Servizos que o Goberno
do PP na Xunta veń desmante-
lando e privatizando para facer
deles un novo negocio a costa
das persoas maís vulnerab́eis”.

Denuncian que residencias
da terceira idade, centros de diá,
centros de atencioń a ́diversidade,
servizos de axuda no fogar, ser-
vizos de saud́e de atencioń pri-
maria hospitalaria, etc, estań a
ser obxecto de recortes e priva-
tizaciońs en mans de grandes

empresas multinacionais e fondos
voitre coas graves consecuencias
que conẽcemos: centos de maio-
res mortos ou contaxiados pola
COVID-19; listas de espera in-
terminab́eis na sanidade: escaseza
de persoal med́ico, outro persoal
sanitario e auxiliar nos hospitais
e centros de saud́e, a maioriá
con contratos e condiciońs de
traballo precarias. “Pola contra,
os beneficios dos negocios de
saud́e e atencioń a ́dependencia
de caraćter privado van en au-
mento”.

Neste senso, a central veń
de presentar recentemente unha
proposta para a creacioń dun
Sistema Pub́lico Galego de Aten-
cioń aś Persoas onde se prime a
atencioń aś persoas maiores en
residencias, centros de diá e
atencioń domiciliaria sostida con
medios e persoal pertencente á
Administracioń pub́lica, con xes-
tioń directa por parte da Xunta
e cuns custos para os usuarios
acorde coas pensiońs percibidas
polas persoas maiores.

Bases sobre as que se debe
sustentar o Sistema Pub́lico de
Atencioń aś Persoas:

A) Servizos que debe de
prestar esta rede uńica pub́lica:

Desde a CIG proponẽmos a
creacioń dun Sistema Pub́lico

Galego de Servizos de Atencioń
aś Persoas, integrado por unha
uńica rede pub́lica que preste
os seguintes servizos:

• Centros asistenciais e resi-
denciais da terceira idade

• Centros de diá
• Centros de atencioń a ́di-

versidade
• Servizos de axuda no fo-

gar
• Outros recursos: Casas ninõ,

Casas do/a maior, Xantar na
casa, Transporte adaptado...

B) Condiciońs que debe de

ter o sistema:
• Estes servizos estarań do-

tados suficientemente tanto de
infraestruturas e material como
de recursos humanos.

• Dignificacioń das
condiciońs laborais e salariais
de todo o persoal coa aplicacioń
do mesmo convenio colectivo.

• Na prestacioń de servizos
aś persoas beneficiarias, priori-
zarase a atencioń a traveś desta
rede de recursos pub́licos, antes
que as axudas econoḿicas.

• Eliminaranse todo tipo de

repagamentos na atencioń e coi-
dados, mediante a aprobacioń
dunha carteira de servizos e pre-
zos pub́licos.

• Incrementaranse e adecua-
ranse os orzamentos pub́licos
destinados a este fin, asi ́como
aqueles dirixidos a ́ promocioń
da autonomiá persoal e o ave-
llentamento activo.

• Transferencia para Galiza
de todas as competencias e re-
cursos pub́licos para desenvolver,
aplicar e ampliar a Lei de De-
pendencia.

HORIZONTAIS:
A AUTOR DE LISÍSTRATA.
B CANTANTE DE MOAÑA-ATOA.
C CADA UN DOS AROS QUE FORMA UNHA CADEA-VOGAL-
AFECCIÓN CUTÁNEA.

D ORIXINARIA-AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE
REDONDELA-1.000.

E DO REVÉS OS ANOS QUE TEN UNHA PERSOA-SEGUNDA
PERSOA DE SINGULAR DO PRESENTE DE INDICATIVO DO
VERBO SER-3,14.

F SOCIEDADE ANÓNIMA-CIRCUNSTANCIAL, TEMPORAL.
G UN-EX PRESIDENTE DA CHINA.
H QUERER-DO REVÉS-DO REVÉS COMPOSICIÓN POÉTICA
MEDIEVAL ESCRITA EN FRANCÉS U OCCITANO-
CONSOANTE-VOGAL.

I CONCELLO DA PROVINCIA DE LUGO-MEMBRO DUNHA
RAZA DE SERES FANTÁSTICOS QUE FORMAN PARTE DO
UNIVERSO MITOLÓXICO DE TOLKIEN.

K SUPERFICIE QUE SE PISA-VAL DOS ALPES ITALIANOS-
VOGAL

VERTICAIS:

1 INCAPACIDADE PARA PROCREAR-CONSOANTE.

2 PARTE DO CORPO DOS ANIMAIS PRETO DOS RILES,

DESTINADA A CARNE-MIL-UN.

3 ESCRAVO-QUE NON SON BOS.

4 SÍMBOLO QUÍMICO DO ESTRONCIO-CONXUNTO DE

IDEAS.

5 CARRUSEL.CONSOANTE.

6 EMPATE SEN GOLES-A PRIMEIRA VOGAL-RELATIVA Á

MORAL.

7 FORZAS DE SEGURIDADE DO ESTADO-ACCIÓN DE

ENSAIAR.

8 A PRIMEIRA VOGAL-FORTIFICACIÓNS.

9 VEN Á VIDA-CONXUNCIÓN LATINA-CONSOANTE.

10 FLUIDO INVISIBLE DESPROVISTO DE MASA-QUE TEN A

COR DO OURO( FEMININO).

11 SER EN LATIN-MOEDA DE POLONIA-CONSOANTE NASAL.

12 REDE DE AUTORIDADE DE MEDICAMENTOS EN

IBEROAMÉRICA-ANIMAL DOMÉSTICO

o encrucillado de Khan Deán

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

SOLUCIÓNS:
HORIZONTAIS A-ARISTOFANES.  B-XILRIOS-ATUE.  C-ELO-O-ECCEMA.  D-NATIVA-AER-M.   E-EDADI-ES-PI.  F-SA-EVENTUAL.  G-I-
MAOTSETUNG.  H-AMAR-IAL-R-A.I-OINCIO-ENT.  K-PISO-AOSTA-O VERTICAIS: 1-AXENESIA-P.   2-RILADA-M-I.   3-ILOTA-MAOS.  4-SR-
IDEARIO.   5-TIOVIVO-N.   6-OO-A-ETICA.   7-FSE-ENSAIO.   8-A-CASTELOS.   9-NACE-UT-T.   10-ETER-AUREA.   11-SUM-PLN-N.
12-EAMI-GATO
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Como di Alberto Méndez  o silen-
cio é un espazo, unha oquidade

onde nos refuxiamos, pero onde non
nos atopamos nunca a salvo.

Só a palabra permite poñerse a
salvo da brutalidade e da estupidez, só
grazas a ela podemos encarar o peso
do mundo recordando que o corazón
existe.

Se dicimos os nomes, se nos atre-
vemos, se esforzamos á memoria e á
linguaxe para que reconstrúa as vidas
que foron, para darlles de novo pre-
senza, gañamos todos. Gañamos, aínda
que sexa unha victoria tan serodia,
aínda que desde aquel 15 de septembro
de 1936 tiveran que sucederse as luces
finais do verán setenta veces. 

Aínda así estamos a tempo. Aquí
unidos recordando o martirio, o pánico
e o desconcerto nos ollos,  a cobiza
de sangue nos asasinos, Un home non
mata outro, así a sangue frío,  pero ma-
taron. Os fascistas fitáron a Marcial a
Eugenio, a Luis, a Segundo, a Adolfo,
a Abrahan, a Inocencio con carraxe e
un estraño sentido da superioridade:
alí estaban aqueles homes notables, ri-
cos e queridos; aqueles homes que
tanto os amolaban coas súas noxentas
ideas igualitarias; aqueles homes fóra
de lugar, contra natura, sementando a

revolta e a confraternidade nunha so-
ciedade para eles inaturablemente en-
ferma; así que, á hora de ceibar as balas
que rebentarían os seus corpos sentí-
ronse especialmente poderosos, fortes.
Vingábanse da súa pequenez, da súa
inferioridade; eles que agora tiñan o
poder de  esmagar sen remorsos aos
homes como cascudas, como corpos
sen alma. Probablemente os guerreiros
da nova orde luminosa, os centauros
de correaxes, acometeron con especial
pracer esta empresa profiláctica. Esta

vez estes homes, este sete homes, non
eran de abaixo, do común (sindicalistas
sucios e mendados), eran patricios que
camiñaban pola senda errada:  Bilba-
túa, Arbones, Ehegaray, Taboada. Os
corpos descubertos á mañanciña serían
a mellor bandeira da nova orde, un
anuncio do medo absoluto, a mellor
mostra do seu poder. Se os poderosos
caían que podían logo esperar os obrei-
ros, os mestres, os pequenos funcio-
narios? ¡¡que corresen aos seus tobos!!,
¡¡que calasen para sempre! 

A nova baixaría á cidade levada po-
las leiteiras como un lóstrego de ira. A
demostración da infamia: sete homes
relevantes deitados como cans na es-
trada. O mundo ao revés. O sinsentido. 

A memoria destes mortos quedou
prendida no aire da cidade, suspendida
enriba de todas as cabezas, comentouse
en vox baixa, besbexouse ao ouvido,
meteu eficazmente o medo no peito
das mulleres e dos homes. 

E agora cando xa van setenta veces
que douraron os acios, setenta veces
que declinou paseniño a luz do verán,
é tempo máis que abondo para honrar
a estes sete homes, para reconstruír un
por un os feitos, para que a infamia
non se esvaeza no aire, confusamente
deformada. Énos preciso contalo de
novo. Para poder tirar de vez aquel
medo que quedou prendido precisamos
volver contar en voz alta e con todos
os datos dos arquivos. 

Estamos aquí todos porque sabe-
mos que non se pode permitir que se
perda a memoria dos homes xustos,
que non se pode permitir que a bruta-
lidade e a estupidez humana pasen im-
punes. Quédamos, a penas, a palabra
pero imos, estamos xa usándoa para
encarar o peso do mundo recordando
que o corazón existe.

reportaxe vigo
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FIGUEIRIÑA, LAVADORES
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ponte caldelas

PONTE CALDELAS.

Ponte Caldelas esta ́de moda
e asi ́se demostra unha vez maís
ao atraer ao municipio iniciativas
novidosas de caraćter interna-
cional e con moito futuro. E ́o
caso do proxecto que veń de
ponẽr en marcha Agustiń Ja-
mardo no lugar de O Ramiś, en
Anceu, e que visitou o alcalde
de Ponte Caldelas, Andreś Diáz.
Trat́ase da evolucioń dos tradi-
cionais ‘coworking’, no que se
avanza un paso maís e se com-
bina traballo e ocio, dando lugar
a un espazo de intercambio de
experiencias e vivencias de xeito
cooperativo. ‘Anceu Coliving’
e ́o primeira iniciativa deste tipo
posta en marcha na provincia
de Pontevedra e das que so ́exis-
ten sete en toda Espanã.

As sinerxias que xurden
destas experiencias ofrecen

moi bos froitos a nivel personal
e laboral, pois o espazo de
convivenia e traballo forman
un ‘brainstorming’ continuo
no que todas as persoas que
conviven saen beneficiadas.

Agustiń Jamardo, un mozo
pontevedreś que leva anos
percorrendo diferentes paiśes
por cuestiońs laborais, atopou
en Anceu o lugar axeitado
para ponẽr en marcha esta
iniciativa de futuro. Progra-
mador dunha empresa con
sede en Singapur, Jamardo
traballa agora dende O Ramiś,
un lugar da parroquia de An-
ceu, en Ponte Caldelas, onde
atopou todos os puntos fortes
para ponẽr en marcha un Co-
living sen precedentes: nun
entorno rural, paradisiáco, ro-
deado de natureza e de espazos
de desfrute e cunha ‘pincelada’

clave que non atopou nin na
mesmiśima capital de Espanã:
Internet de ata 600 megas
reais de subida e baixada para
traballar dende Ponte Caldelas
para todo o mundo.

Estes diás estań a convivir
en O Ramiś 25 profesionais
de diferentes aḿbitos con na-
cionalidades moi variadas: EE
UU, Canada,́ Singapur, Polo-
nia, Indonesia... Todos estaban
xa establecidos en diferentes
provincias espanõlas e estos
diás estań a convivir e a des-
frutar de Ponte Caldelas, con-
cello acolledor, relaxante e, á
vez, inspirador. Todos tenẽn
postos que lle permiten traba-
llar a ́distancia e disponẽn dun
nivel adquisitivo alto que re-
percutira ́ moi positivamente
no comercio e na hostaleriá
de Ponte Caldelas.

‘Anceu Coliving’: traballando dende Ponte
Caldelas para o mundo

PONTE CALDELAS.

O Concello de Ponte Caldelas
esta ́a facer traballos de mante-
mento nas beirarruás do lugar
de A Insua. A beirarruá presen-
taba losetas rotas e/ou movidas
que dificultaban o caminãr dos
peońs e tameń o acceso rodado
aś vivendas, polo que se procedeu
ao reemplazo de todas as losetas

que se atopan rotas e ao nivelado
de todas as que se atopaban mo-
vidas. Por outra parte, tameń se
dotou de acceso a unha vivenda
que acaba de ser mercada e que
non disponĩá de entrada rodada.
Para iso houbo que retirar o bor-
dillo e refacer a beirarruá nese
punto dotańdoa da correspon-
dente caid́a.

CreacioPn e mellora de accesos nas
beirarruPas do lugar de A Insua

PONTE CALDELAS.

A Churrasqueriá A Fonte
de Ponte Caldelas volve abrir
as suás portas da man de
Julia e Carlos, dous empren-
dedores que ata o mes de
marzo rexerentaban o res-
taurante Casa 501. O alcalde
de Ponte Caldelas, Andreś
Diáz, e a concelleira Leticia
Rocha, visitaron onte o local
para felicitalos pola nova

apertura e desexarlle a mellor
das sortes nesta nova aposta
pola hostaleriá no municipio.
Antes da irrupcioń da pan-
demia, Ponte Caldelas pre-
sentaba moi bo ritmo na aper-
tura de novos negocios: ca-
feteriás, xoieriás, tendas de
moda, establecementos de
tatuaxes e unãs.... todos abri-
ron as suás portas a finais
de 2019 e principios de 2020. 

A Churrasquería A Fonte reabre

REALE SEGUROS
ASEGURANDO TU TRANQUILIDAD DESDE 1828

RÚA IGREXA Nº 7
PONTE CALDELAS
986 750 228

RÚA PINTORA
MARUXA MALLO, Nº 2 
36004  - PONTEVEDRA
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PONTE CALDELAS.

O Concello de Ponte Caldelas izou a
Bandeira Azul na Praia Fluvial da Calzada.
Un ano maís, o max́imo distintivo das
praias ondeara ́en Ponte Caldelas, uńico
arenal de rió que conta con este galardoń
en Espanã e que outorga anualmente a
Asociacioń de Educacioń Ambiental e
do Consumidor (ADEAC).

No acto de izado de bandeira participou
o alcalde de Ponte Caldelas, Andreś Diáz,
os concelleiros Jose Manuel Martińez,
Pepe Garrido e Leticia Rocha; o presidente
de Coempo, Suso Peleteiro; o presidente
da Sociedade de Caza e Pesca Verdeseixo,
Lino Marinõ; os tećnicos municipais en-
cargados da tramitacioń da Bandeira Azul
e os tres socorristas que durante todo o
verań velarań pola seguridade dos usuarios
da praia fluvial.

Ao galardoń da Bandeira Azul suḿase
o Sendeiro Azul, un distintivo que premia
a calidade das sendas que parten das
praias con distintivo Bandeira Azul. Neste
caso, o Sendeiro Azul parte da Praia da

Calzada e acompanã ao Rió Verdugo
nun percorrido de alto valor natural e pa-
trimonial.

O Concello de Ponte Caldelas tameń
instalou unha lona cun decaĺogo de re-
comendaciońs para a proteccioń da saúde
no uso da Praia Fluvial da Calzada con
motivo do Covid-19 e ten perfectamente
limpa e acondicionada a aŕea de espar-
cemento e a zona de banõ, pois nos
uĺtimos diás realizouse a limpeza e acon-
dicionamento xeral de toda a zona,
incluińdo a reparacioń das pasarelas, ban-
cos e elementos de madeira da contorna

A bandeira azul ondeara ́na Praia Flu-
vial da Calzada ata o 15 de setembro.

A Bandeira Azul ondeará na Praia Fluvial
da Calzada ata o 15 de setembro

O mellor ambiente
da Comarca

Ponte Caldelas

La Parada

TAPERÍA VICTORIA
PONTE CALDELAS

Pedreira, 7
Baixo
A Lama
986 768 261

Celebrouse a feira
en Ponte Caldelas
coa dispersión
establecida:
agloarimentarios na
Praza de España e
textil e calzado no
Paseo da Calzada.
A dispersión é clave
para evitar as
aglomeracións e
manter a raia os
contaxios. 
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REDONDELA.

Na voz do seu voceiro, Ma-
tías da Torre, a Iniciativa Galega
pola Memoria rexeitou onte en
San Simón “a normalización
das forzas fascistas na nosa so-
ciedade” e a “compracencia”
coa que, ao seu entender, están
sendo tratadas e pediu “a ile-
galización deste tipo de orga-
nizacións”.

Nun acto marcado pola crise
sanitaria, que obrigou a limitar
a presenza na illa a unha trintena
de persoas en representación
do medio cento de colectivos
memorialísticos que a compo-
ñen, a IGM denunciou que “as
leis vixentes contra o racismo,
o machismo, a homofobia e
outras formas de discriminación,
son burladas constantemente
por estes grupos fascistas baixo
a escusa da liberdade de ex-
presión e doutros dereitos que,
precisamente, eles pretenden
conculcar”. E, nese senso, aler-
tan de que a ultradereita “per-
verte a linguaxe coa fin de
furtar o debate e o contraste
pacífico de pareceres ao baleirar
os termos de contido para pre-
sentar aos opresores como opri-
midos e así xustificar os seus
ataques contra os máis débiles:
as minorías, os excluídos, que
son presentados como unha
ameaza que debe ser erradica-

da”. En resumo, amósanse
“como vítimas do autoritarismo
da retórica do politicamente co-
rrecto para defender un totali-
tarismo auténtico e efectivo”.

Nun lugar tan simbólico
para denunciar as consecuencias
do fascismo como é o antigo
lazareto de San Simón, a IGM
amosou a súa preocupación po-
los “rebrotes que están a ter
estas ideas” e pola “súa entrada
nas institucións e diferentes go-
bernos do Estado”, que entenden
non é casual senón froito da
súa equiparación co resto de
forzas políticas democráticas,
“en función de intereses que
van desde quen os apoia direc-
tamente ata quen irresponsa-
belmente os amosa para meter
medo ou dividir o voto dos ad-
versarios co fin de obter réditos
electorais inmediatos. Porén-
insisten- o fascismo non é unha
ideoloxía máis senón que re-
presenta a eliminación de cal-
quera outra ideoloxía e a su-
presión do pluralismo político:
Non teñen outra proposta que
a lei do máis forte e por iso a
súa estratexia de crispación bus-
ca a confrontación para provocar
un clima de violencia que lexi-
time, precisamente, o uso da
forza”.

“Todas as alternativas polí-
ticas son lexítimas dentro do

respecto aos Dereitos Humanos
e á defensa da igualdade de to-
dos os homes e mulleres que
os fai titulares de tales dereitos
sen ningún tipo de exclusión.
Dentro dese marco todo é dis-
cutíbel, fóra del só queda o fas-
cismo fronte ao cal ninguén
debe facer concesión. Todo o
espectro ideolóxico debe com-
prometerse no seu combate”,
recollía o manifesto que con-
cluíu parabenizando a Galiza
por deixar VOX fóra de calquera
institución e comprometendo o
traballo da IGM na loita contra
o fascismo a través “do coñe-
cemento profundo do que este
tipo de ideario supón”.

En memoria da loita pola
memoria

A lectura do manifesto puxo

fin ao acto anual, que este ano
ademais de lembrar as vítimas
do fascismo, quixo ter unha
lembranza especial para “a me-
moria da memoria”, en concreto
cara a persoas vinculadas co
movemento memorialístico ga-
lego que faleceron nos últimos
meses: Eran Chato Galante,
membro de La Comuna, as co-
ruñesas Elvira Varela Bao e
Mariquiña Villaverde, da
CRMH, Pepe Francés e Antonio
Nores, da ARMH 28 de agosto
de Cangas,  Argimira Sánchez
Valado, Cachita, fundadora de
Senhor Afranio, e Margarita
Caballero Calleja da Asociación
Viguesa pola Memoria Histórica
do 36.  O presidente desta enti-
dade, Telmo Comesaña e a pre-
sidenta da ARMH de Marín,

Queta Molas, tomaron a palabra
no seu recordo en representación
de todos os colectivos que com-
poñen a plataforma galega. O
acto contou tamén coa inter-
vención de Celso López Pazos,
de CeAqua, Rosa García Alcón,
vicepresidenta da Comuna,
Xosé Antonio Chillón, da
ARMH 28 de agosto e a viúva
de Pepe Francés, Teresa Car-
bajo.

Como cada ano, o acompa-
ñamento musical correu a cargo
dos Gaiteiros da Memoria que
interpretaron o Himno de Riego,
o Himno do Antigo Reino de
Galiza e, tras a ofrenda floral
ás vítimas ante a peza colocada
no Ano da Memoria na illa pe-
quena, a de San Antón, o Himno
Galego, que serviu de peche. 

A IGM rexeita en San Simón a permisividade co novo fascismo



Tódolos días, de camiño ao colexio, pola
rúa principal da vila, o neno escoitaba a

melodía das comecartos. Chegaba á escola
e asubiaba sin cesar a pegadiza musiquiña
que proviña do salón de xogos. Un día dei-
xouse levar pola curiosidade, e a sabendas
de que os menores tiñan prohibida a entrada,
conseguiu colarse no local. Foi saltando
dunha máquina a outra. Coñecía o son de
todas e cando se achegaba a unha, era quen
de recoñecer a peza e levar o ritmo de xeito
maxistral. De tanto escoitalas, interiorizara
a duración de cada unha das notas, dos si-
lencios, do tempo.  As luces animaban o
local, e recordábanlle as verbenas da Festa
da Coca, época de felicidade, que adoitaba
coincidir coa finalización do curso escolar.
Estivo un anaco agochándose nos recunchos
da sala  observando como xogaba a xente.
De cando en vez, algunha das máquinas
toleaba, comezaba a soar cun ritmo frenético
e a cuspir moedas sen control, que ao bater
contra a chapa do artefacto producía o “son
de chuvia” polo que se agarda tras un longo
tempo de seca. O ambiente do local atrapouno
e trasladouno a outra dimensión, como si
fora absorbido por un burato negro onde o
tempo e o espacio estiveran deformados.

Tivo unha experiencia que non olvidaría na
vida, e da que non podería disfrutar como a
el lle gustaría debido a súa idade. 

Á saída das actividades extraescolares,
chegaba a casa e sentábase a cear coa súa
familia diante do televisor, ao que non lle
prestaba atención ningunha ata que saía
Carlos Sobera e un feixe de famosetes máis
regalando cartos cos que poder xogar dende
o seu fogar. A nai indignábase vendo a xente
de “prestixio”, altamente influínte na po-
boación, non ter reparo en incitar ao xogo
dende os medios de comunicación, traéndolle
sen coidado o dano que están a facer mentres
as súas contas de aforros e fondos de in-
versión non deixen de engordar.  

Nas apostas on-line viu o rapaz o xeito
de introducirse nun casino para gozar sen
límites daquela orquestra sinfónica da que
sen darse de conta, xa se convertera nunha
figura máis da partitura. Pasaron os anos, e
tras rematar a primaria no Santa Mariña,
iniciou a ESO no Floriani. 

Era un neno intelixente e cunha habili-
dade especial no ámbito das novas tecno-
loxías, polo que non lle resultou complicado
argallar o xeito de apostar sen que lle pedisen
o DNI na sala de xogos. Decidíu clonar a
tarxeta do banco do seu pai e a xogar con
cantidades moi pequenas, que el cría que
pasarían desapercibidas ao control parental.
Non tardou nada en mergullarse neste in-
framundo e dominar a súa xerga e a súa
terminoloxía: jackpot, frecuencia de hit,
son de chuvia, bandida dun só brazo, ví-
deoslot, multiplicador…

Pasaron uns meses ata que a familia
percatouse do que estaba a acontecer pero
daquela era tarde porque xa estaba engan-
chado.

Rematou o bacharelato e agora cada
vez que pasa pola Rúa Ernestina Otero e
escoita esas evocadoras melodías e envol-
ventes voces, cal barco á deriva, déixase
guiar polo parpadeo das luces. Hiperventi-
lando comeza a xogar pero a ansia troca en

sensación de benestar en canto escoita a
tragaperras dicir: Near-Miss!  (Andivo cerca!)
As moedas van desaparecendo, a letal má-
quina, como Hannibal Lecter no Silencio
dos cordeiros, establece un descompensado
“quid pro quo” co mozo. Eu douche pero ti
dásme máis. Media hora máis tarde o noso
protagonista queda sen cartos. Achégase a
barra do bar, fala co xefe e pídelle que por
favor apague o comecartos cinco minutos,
que é o tempo que lle leva cruzar a rúa para
ir ao caixeiro a retirar efectivo. O xefe, como
unha peza máis da engrenaxe deste pérfido
xogo, accede, o rapaz ten potencial, pensa.
Pasados os cinco minutos entra de novo,
axitado, pensando que alguén estaría xo-
gando no seu sitio. Mais non, o patrón é un
home de palabra e mantívoa desconectada.

Ao mozo desta historia, os camellos
nunca lle regalaron caramelos con droga
na porta do colexio para que se engan-
chara. Esa campaña de mercadotecnia tan
agresiva nunca existiu, simplemente é
unha lenda urbana máis. Agora, mentres
funde o seu capital no comecartos, ofré-
cenlle de regalo un caramelo en forma de
bono de captación de 20€ e salas nas que
ter un subidón.

“SON DE CHUVIA EN REDONDELA”
XOAN CARLOS CABALLERO ALONSO - Mestre no Ceip de Salvaterra
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entrevista

682 152 025 - 886 310 577
Na Pantalla Cesantes

A que ven o teu alcume de Saxa?
É polo sitio onde nacín. Eu son de Sa-
xamonde. O alcume xa mo puxeron
no seminario.
Neste país, a importancia da parroquia
na conformación da súa identidade
colectiva é moi elevada, creo eu. Ti de
onde te sentes?

Coincido contigo, de feito non é que
me sinta é que eu son de Saxamonde.
Cando e por que agromou en ti a vo-
cación relixiosa?

O meu avó traballaba no seminario.
Non sería cura?

Ha, ha, ha. Non, era cociñeiro.
Ben, tampouco sería tan estraño. Ca-
sualmente a semana pasada contá-
ronme un caso dun crego de cuxo
nome non quero lembrarme que tiña
un neto xogando nun  equipo de fút-
bol.

Non creo que fose o seu neto, supoño
que sería o seu sobriño.
Ha ha ha ha ha ha ha ha .Ben, sigamos
coa túa historia.

Como che dixen o meu avó era cociñeiro
de Seminario de Tui, e tamén tiven
dous tíos traballando alí. Un deles che-
gou a ser o chofer do bispo. Asemade
tiven un primo meu que pasou por alí
e finalmente en 8º de EXB acabei che-
gando eu.
Pero, supoño que con 13 anos, un
neno non decide que quere ser sacer-
dote?

Non, indubidablemente que non. Eu
son de familia moi humilde, e naqueles
tempos o seminario aínda se observaba

como unha posible saída.
No teu caso cando descobres a voca-
ción?

Eu creo que no Seminario Maior cando
estudei filosofía e teoloxía.
Cales foron as túas primeiras parro-
quias?

Sabaxáns , Santa Mariña de Covelo,
Paraños.
Houbo unha época na  miña vida que
a casualidade fixo que me tivera que
mergullar no mundo da teoloxía, e
seguramente sería incapacidade miña,
ou ateísmo militante  que me escurece
o entendemento Carlos, pero cheguei
a concluír que as dúas disciplinas que
ti estudaches, a filosofía e a teoloxía,
non podían ser compatibles, que a
unha anulaba á outra e viceversa.
Que pensas?

Eu non concordo coa túa opinión, con-
sidero que son terreos diferentes e per-
fectamente compatibles. A función da
filosofía é , basicamente, facer pre-
guntas.
E a Teoloxía ofrece respostas?

A Teoloxía ofrece unha soa resposta.
No fondo hai dous principios funda-
mentais, ou ben un acepta que a vida
está desde sempre aquí transformándose
en metamorfoses continuas, ou ben
consideras a existencia dun Deus crea-
dor.
Ti cres na existencia dun Deus creador,
ou queres crelo?

Seguramente estea na mesma posición
ca Unamuno.
Descoñézoa

Esa loita agónica de crer crelo, crén-
doo.
Caramba, e esa tesitura non che pro-
voca angustia existencial?

Si claro, desde logo que a provoca.
Onde estudaches filosofía?

En Salamanca, fixen a licenciatura en
dous anos.
Vaia, impresionante, pero non sería
unha licenciatura como a de Pablo
Casado?

Non, claro que non. Eu fixen a Tesiña
sobre María Zambrano e a tese doutoral
tamén. De feito cheguei a traballar
como profesor na mesma universidade
de Salamanca.
Cantos anos levas de crego?

Comecei en 1991.
Tes sona de ser un sacerdote activis-
ta?

Ben, pois non sabería dicirche se é
unha sona xustificada. Certo activismo
socio político si que teño desenvolvi-
do.

Por exemplo?
Pois recordo ter participado en Paraños,
na creación dunha AVV , con certos
problemas co Concello por certo.
Paraños está en Covelo, supoño que o
alcalde co que tivestes tensión sería o
eterno Pepe Costas?

O mesmo
Pepe, ao meu xuízo claro, tiña unha
forma de gobernar moi característica
en moitos concellos da Galicia pro-
funda, e moi vencellada con caciquismo
endémico que leva padecendo o noso
país desde a noite dos tempos. Ese
modus operandi, telo observado du-
rante o exercicio do teu sacerdocio?

Si, obsérvase sobre todo nesas vacas
sagradas que foron alcaldes desde o
inicio dos tempo.
Nas terras do Val da Louriña tamén
exerciches verdade?

Si, nas parroquias de Petelos e de San-
guiñeda.
No corpus teórico do cristianismo

Carlos é o crego de Reboreda, e é un home culto, sensible á dor allea,
razoable, e un excelente conversador. Foi un pracer ter seguido o consello
do noso bo amigo Andrés Couñago e coñecelo. Velaí vai o que deu de si a
nosa extensa conversa

CARLOS RODRÍGUEZ “SAXA”, CREGO DE REBOREDA

“MOITAS DAS PRÁCTICAS RELIXIOSAS DA
GALICIA DE HOXE SON PRISCILIANISTAS”



existen santas e santos, iso non é unha
cristianización do politeismo?

Non, non o é. Nos seus inicios os cris-
tiáns non sabían moi ben onde situarse
pois non eran nin xudeus nin politeistas
e ese problema de identidade levounos
a verdadeiras desfeitas culturais.
O proceso de cristianización de Galicia
é peculiar verdade?

Abofé que o é. Aquí seguimos a manter
o nome primixenio das parroquias, e o
único que se fai para cristianizalas é
engadir un xenitivo. Asemade en Galicia,
moitas das prácticas relixiosas de hoxe
en día son priscilianistas.
Por exemplo?

A forma de practicar o culto aos mortos,
entendéndoos como parte da parroquia,
só se dá aquí.
Prisciliano é quen está enterrado na
catedral de Santiago como se fose o
apóstolo?

Non che vou a dicir que non.
Supoño Carlos que ti non creras no
asunto ese da barca de Pedra que veu
de Palestina?

Non home, claro que non.
Eu creo Carlos que se existise Deus,
non faría categorizacións morais en
función das posicións intelectuais. Ti
que opinas?

Estou seguro de que non as fai. Iso por
desgraza facémolo as persoas. Incluso
condenar no nome de. As persoas me-
dímonos exclusivamente polos nosos
comportamento, e o que nós facemos
é o único que é correcto valorar.
Ti sempre deches a eucaristía en galego,
tiveches algunha vez problemas por
facelo así?

Non, nunca xamais, nin con ningún

fregués, nin con ningún superior.
Cando a evidencia indica que a morte
física dun ser querido está próxima,
como se lle pode dar consolo moral?

Esa é unha pregunta de moi difícil res-
posta, a dor e o sufrimento é algo moi
complicado de explicar. É realmente
incomprensible ás veces como a vida
pode chegar a ser tan inxusta e terrible
Eu teño debatido máis dalgunha vez
con algún cristián sobre ese tipo de
espantosas realidades e o que me adu-
cen é o “libre albedrío”

O libre albedrío non é suficiente para
explicar o mal e a dor .O mal é inexpli-
cable.
Lembras aquela fotografía de Ernesto
Cardenal axeonllado diante de Xoán
Paulo II?

Si, lémbroa claro que si
E que opinas?

Eu tiven a sorte de ter profesores que
me marcaron unha liña liberadora, non
opresiva nin opresora como é o caso
desa foto no que o Pontífice Máximo,
a modo de emperador, está reprendendo
a un súbdito. As cousas afortunadamente
están mudando
En serio?

Están mudando a nivel formal, pero
cambios estruturais non hai. Eu creo
que o Vaticano é unha forza de poder
terrible.
Viches as 3 partes da película “O pa-
driño”?

Si.
A representación que se fai nesa película
do Vaticano como unha estrutura ma-
fiosa sen ningún tipo de escrúpulo
moral incluso para asasinar, respon-
derá á realidade?

Agardo que sexa unha esaxeración
malia que existen relacións de poder
dentro do Vaticano, eu creo que si é
certo.
A división entre os cristiáns católicos
e os ortodoxos é política?

E a dos luteranos tamén, incluso máis.
Dáte de conta de que  a igrexa recolle
todas as estruturas incluso as termino-
lóxicas do imperio romano.
Rematamos Carlos agradecéndoche
este rato tan agradable e cunha pre-

gunta complicada: A consideración
da existencia dun ente volitivo me-
tafísico como creador das cousas fí-
sicas perdurará ao longo de toda a
historia da humanidade, ou corre o
risco de ser algunha vez cousa do
pasado?

Ten que haber un Deus persoal. Ogallá
que algunha vez o ser humano comece
a pensar no ben colectivo, iso si que
sería unha revolución substancial na
historia da humanidade.

Xullo 2020 [V]
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Por que o nome?
Por que a paciencia é a chave de todo
éxito, foi o noso primeiro nome no ano
2008,e o paradise engadímolo no 2013
para darmos un plus máis chamativo a
algo tan importante nun grupo de música
como o noso nome.
De onde sodes?

Nativos de Venezuela,  e fillos adoptivos
de Redondela, que nos acolleu de ma-
rabilla. Estamos moi agradecidos á so-
ciedade redondelá polo ben que se
portou con nós.
Cantas persoas compondes a ban-
da?

Actualmente somos seis integrantes
Que tipo de música practicades?

Somos un grupo de rock, que fusiona
o ska e o reagge.
Pero tocades versións, non?

Temos versións, e tamén  cancións

propias. De feito agora mesmo tocamos
máis temas propios ca versións, esta-
remos arredor do 70/30.Se nós estamos
desenvolvendo o noso traballo máis
na liña de compoñer os nosos propios
temas, en grande medida é porque nos
decatamos que en Galicia, nos ambientes
culturais , en liñas xerais, valórase máis
o propio que a versión.
Como valorades o contexto cultural
de Redondela?

É moi similar ao que existe na zona de
Venezuela da que procedemos nós, a
zona do centro, é poli cromático, diverso,
amplo, fresco....en definitiva é enor-
memente atractivo. As grandes poten-
cialidades culturais que ten Redondela
é un elemento máis que contribúe a re-
forzar a nosa opinión referente ao ben
que estamos aquí. En Redondela hai
unha enorme canteira cultural de xente

con moito talento, e o enorme tesouro
que supón a súa ampla variedade de
actividades culturais debe de permanecer
no tempo porque iso é a esencia do
pobo.
Colaborastes no CD de ARTE LIXO
verdade?

Si, para nós foi unha honra colaborar
xunto con outros 40 grupos con ese
marabilloso colectivo. De Arte Lixo
gustounos todo, ata a recuperación do
sitio no que se desenvolveu pareceunos
especialmente atractiva. Nós chegamos
a Redondela no ano 2.018, e o primeiro
que vimos cando saímos a pasear foi o
ARTE LIXO polo que , como com-
prenderás, é algo moi importante, tamén
desde un punto de vista simbólico, para
nós.
Vós xa sodes uns choqueiros máis,
non só pasastes por Arte Lixo, senón

tamén por outras manifestacións
culturais, do noso pobo como Milho
Verde ou Sinha Paca...?

Si a verdade é que si. Tivemos tamén
actuacións noutros sitios como na sala
Salason de Cangas ou en Vigo, pero
Redondela é especial para nós.
O futuro inmediato?

Gravar un disco, estamos traballando
moi forte e confiamos en poder telo en
decembro.
Cantos temas?

Terá 9 temas e a nosa idea é facer
unha presentación pública en Vigo
e realizarmos unha ampla política
de difusión a través das redes so-
ciais.
Supoño que xa estaredes nas redes?

Si, claro, estamos en facebook, instagram
e you  toubeAlí xa nos poden coñecer
en profundidade.

Malia que eu son de Redondela e é evidente que sinto unha vinculación afectiva moi
intensa coa vila que veu nacer a todos os meus devanceiros, creo que calquera
observador imparcial pode percibir que o noso concello é un inmenso océano
policromático de expresións culturais múltiples que, nin sequera a nefasta xestión
cultural do anterior goberno municipal puido frear. Redondela é pintura, música,
literatura, lendas , escultura, debate ...Redondela é a etimoloxía do concepto
filosofía en toda  a súa intensidade, Redondela é ( a pesar do PP) amor á sabiduría.
Non haberá nin unha soa expresión cultural e ou artística do meu pobo que non pase
polas nosas páxinas. Hoxe conversamos con Gonzalo e Marcelo, dous dos
compoñentes dun prometedor grupo de Rock, PACIENCIA PARADISE, venezolanos
de nacemento e redondeláns de adopción que nos contan a súa visión da vida
cultural do noso pobo e as características máis importantes do seu conxunto musical

PACIENCIA PARADISE

ALEXANDRE BÓVEDA, 3
SOUTOMAIOR

CAFETERÍA PASTELERÍA

CAFETERÍA - PIZZERÍA EIKÍ
AVDA. DE REDONDELA, 31  - CHAPELA



Xullo 2020 [VII]

entrevista de Marcos Santos

Unha das primeiras cousas que fi-
xeches foi tentar clarificar o estado
das contas, non?

Si, a transparencia económica foi un
dos nosos eixos de traballo principais.
A confraría é de todas as persoas que a
formamos e todos temos dereito a co-
ñecer o seu estado económico.
Tes algunha queixa referente á si-
tuación económica que che deixa-
ron?

Non, penso que non. Iso non quita que
considere necesario unha política de
transparencia absoluta.
Eliminaches a remuneración do pa-
trón maior, por que?

Hai bastantes confrarías que non lle
pagan aos seu patrón maior. E eu creo
que na nosa situación ese soldo, é per-
fectamente prescindible. Eu gáñome a
vida indo ao mar non facendo de ad-

ministrativo. Esa función asúmoa como
un compromiso cos meus compañei-
ros.
Cales van ser as vosas liñas principais
de actuación?

Fundamentalmente mellorar a situación
económica, estamos bastante axustados.
Os meses de confinamento foron real-
mente duros e costounos moito sobre-
vivir.
Canto tempo levas de mariñeiro?

Cinco anos.
Pero ti es músico?

Eu son músico vocacional, pero agora
mesmo a miña profesión é o mar que é
o que me dá a liberdade e a tranquilidade
de poder vivir do meu traballo.
É duro traballar no mar?

Como calquera traballo ten cousas moi
duras, e tamén cousas moi bonitas,
pode chegar a enganchar e a min é un

traballo que me gusta. De feito gustoume
tanto que me metín a mercar unha em-
barcación.
Chopi é o secretario da confraría
de Arcade e ti o presidente da de
Redondela. Dous Rockeiros   en
postos de dirección de ambas con-
frarías, explícanos iso?

Ha ha ha ha..Xa che dixen que o traballo
é moi bonito. Asemade nós traballamos
dentro da ría, vimos todos os días a co-
mer a casa e tampouco é o mesmo que
facer unha marea de altura.
En concreto que fai unha confra-
ría?

Pois resumíndoo moito encárgase da
xestión comercial e administrativa do
traballo das xentes do mar. E os bene-
ficios que eventualmente teña investilos
en mellorar as súas condicións de tra-
ballo.

Tedes empregados?
Si, asistencia técnica para levar o control
do noso litoral.
Seica hai intención de manterdes
políticas de colaboración entre as
distintas confrarías da Ría, non?

Si, principalmente o que é a area da
enseada de San Simón. Nós entendemos
que nos irá mellor a todos se cooperamos
que si competimos porque todos os

“ A NOSA VONTADE É COOPERAR
COAS CONFRARÍAS DE ARCADE E DE
VILABOA, PORQUE COOPERAR
SEMPRE É MELLOR QUE COMPETIR”

Xoel é un mozo de Redondela, excelente músico, de pouco máis de 30 anos de idade que  en febreiro deste ano foi elixido patrón maior da confraría de
pescadores de Redondela, substituíndo a Clemente Bastos. Asume o cargo nun contexto económico moi complicado facendo da xestión económica un
dos eixos do seu traballo

"A mellor forma de expresar a túas emocións.
visítanos para o día dos enamorados"

XOEL  SCHWARZ LÓPEZ, PATRÓN MAIOR DA CONFRARÍA DE PESCADORES DE REDONDELA
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produtos que temos son de moita cali-
dade. Incluso estamos explorando a
posibilidade de vendermos xuntos.
Os xaponeses adoran as nosas algas.
Pensaches en explotalas?

Algún estudo hai feito, e é que algo
que debemos valorar en profundidade,
porque é posible que haxa un importante
mercado por aí.
Este ano polas circunstancias espe-
ciais do parón sanitario do COVID
é un tanto especial?

Si, a verdade é que si, o marisco prac-
ticamente non se está tocando e se está
a deixar que medre, case de maneira
natural
E como se determinan as condicións
para decidir o que se sementa ou o
que non?

Pois igual que nunha veiga, preparar
ben o terreo, botar a semente estudando
ben as condicións e traballando con
intelixencia.
Economicamente como os apaña-
des?

Entre os fondos propios e as axudas
das distintas administracións.
Que opinas do pantalán do porto
de Cesantes?

Hai un proxecto de portos de Galicia
para demoler iso e facer un pantalán
flotante con dique. Esta praia de Cesantes
fornécese da area do Alvedosa e tal
como está deseñado fai que perda area
cada ano e que se xunte lodo por iso
temos tan pouco calado.
A idea de da pesca á casa, como
funcionou en Redondela?

Nós levamos xa 4 anos facendo venda
directa. Antes de que entrásemos nós
só se vendía o choco pero a nosa in-
tención é auto xestionarnos o máximo
posible. E antes se pescabamos robaliza
ou linguados tiñamos que levala a
vender á lonxa de Vigo co que perdiamos
cartos. Agora, menos ameixa que ten
que pasar por depuradora véndese de
todo.
Por que non montar unha depura-
dora en Redondela?

Estamos valorándoo.
Sinceiramente; o choco de Redondela
é diferente aos demais?

Iso é o que din os expertos. Seica é
pola desembocadura dos ríos e a
arquitectura xeográfica da nosa area
que lle confire características bio-

lóxica particulares. Creo que a en-
seada de San Simón ten unhas ca-
racterísticas tan peculiares que fan
únicas a todas as especies que aquí
se desenrolan.
O consumidor pode ir mercarvos
todos os días á lonxa?

Si, todos os días tanto de mañá como e
tarde. O único límite que temos é que
media hora antes da poxa xa non po-
demos vender ao público
Por que as poxas de peixe van á
baixa. Comézase nun prezo e logo
vai baixando?

Pois non sabería dicirche o motivo
pero sempre se fixo así. Supoño que se
se empeza cun prezo moi barato se pe-
charía demasiado rápido nun prezo in-
ferior ao valor real de mercado.

NOVA ODONTO.IMPLICADOS COA VIDA, IMPLICADOS CONTIGO
Na vida hai momentos en  que todo parece ser días de viño e rosas, e pola contra hainos nos que a amargura da frus-
tración e a derrota semella a nosa perpetua compañeira de viaxe. Encontrar compañía cando o sorriso de triunfo é a
tónica das nosas vidas é moi fácil, pero cando estamos na situación contraria é dos tesouros máis fermosos cos que a
vida nos pode sorrir.En Nova Odonto sabémolo,e queremos estar contigo en todo momento; nos bos, nos non tan bos,
e neste contexto tan complicado queremos acompañarte tamén. Estamos traballando a pleno rendemento con escru-
puloso cumprimento de todas as precaucións sanitarias. Estamos desexando escoitarche, coñecerche e buscar unha so-
lución para, da mellor maneira posible para ti, procurar a túa plena saúde bucodental, porque en
NOVA ODONTO
Só temos unha preocupación:
Ti.
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“ TRASPÁSASE NEGOCIO
A PLENO RENDEMENTO"

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

susoacova@hotmail.es

Fichas polo DEPOR B , pero vas
facer a pretemporada co primeiro
equipo non?

Si, a verdade é que supón un paso
de enorme relevancia para min e
estou moi ilusionada en tratar de
aproveitar a oportunidade que me
dan.
E pensas en quedar no primeiro
equipo?

Eu vou coa máxima humildade, pero

vou facer todo o que poida para apro-
veitar a oportunidade, e se a teño
vou pelexar por conservala claro que
si.
Cales son os teus obxectivos depor-
tivos?

Chegar ao máximo claro, pero indo
paso a paso. Se podo ter algunha
oportunidade no DEPOR A xenial, e
se non  xenial tamén, a gozar todo o
que poida do fútbol no DEPOR B.

Estás facendo historia en Redondela,
es a primeira muller que ficha por
un equipo da máxima categoría.

A verdade dito así dá un pouco de
vertixe e moito respecto, pero a min
encántame xogara o fútbol e vou á
Coruña a facer o que máis me gusta.
Redondela ten xa certa historia en
canto a deportistas de primeiro
nivel, homes, e agora unha muller
..

Ben, como che dixen eu vou dar
todo o que teño, o único que podo
asegurar é que vou a tope de ilusión.
Eu creo que o traballo do Choco
ten moito que ver  na cantidade de
bos futbolistas que xorden en Re-
dondela.

Seguramente, eles traballan moi ben
a base. No que a min respecta todos

os adestradores que tiven foron xeniais
e aprendín moitísimo de todos e cada
uns.
Ti comezaches en casa Paco?

Si con 3 anos.
Miña nai, a pouco máis teñen que
levarche o biberón ao campo.

Ha ha ha ha. é que o meu irmán
tamén xogaba ao fútbol e eu quería
facer o mesmo. Logo de Casa Paco
fun  para o que era o Redondela,
pasei ao Choco ata que na categoría
xuvenil fun ao Matamá.
O teu irmán  participou no ascenso
do Choco á máxima categoría ver-
dade?

Siii  e eu estou moi orgullosa del ,
claro que si.
E que tal a experiencia polas terras
de Vigo?

María é unha moza de Redondela, que acaba de ser fichada polo DEPOR ,
equipo que milita na máxima categoría do fútbol feminino, en principio para
reforzar ao seu equipo B. María é unha moza moi nova, aínda non cumpriu u
os 18, posúe un gran talento para a práctica deste deporte  e todas as portas
se abren para que consiga o seu sono de gozar do que máis lle gusta, xogar ao
fútbol, coas mellores xogadoras de España. Nós conversamos con ela

A REDONDELÁ MARÍA FIGUEROA ACHÉGASE Á
ELITE DO FÚTBOL FEMININO



Pois foi a miña primeira experiencia
no fútbol feminino, e estivo moi ben,
conseguimos ascender de categoría
aínda que logo non se puido concre-
tar
Fanse amigas no mundo do fútbol?

Sii, moitas e moi boas porque pasas
moito tempo con elas. As compañeiras
do fútbol son como unha segunda
familia.
Supoño que a túa rutina mudará?

Si, entendo que si. Antes adestraba
3 días á semana e xogaba as fins de
semana, e agora entendo que a in-
tensidade será moito maior, pero
como che dixen antes a min encán-
tame o fútbol e estou segura de que
vou pasalo moi ben.
Alén de xogar ao fútbol estudas,
non?

Si, acabo de rematar segundo de ba-
charelato e agora n a
Coruña
f a -

rei un ciclo superior.
Pódese vivir do fútbol feminino?

Eu non estou niso agora, entendo
que o do fútbol é un momento, como
xa che dixen moi bonito para min,
pero pode rematar en calquera instante
e unha saída vital é necesario ter.
Algún día o fútbol de mulleres pro-
vocará a mesma expectación que o
masculino?

Eu creo que estamos avanzando, e o
desexable sería que se tivese avanzado
máis aínda porque a mesma satis-
facción ou emoción que pode pro-
vocar presenciar un partido de homes,
pode atoparse mirando un de mulleres
sen dúbida.
Ti que xa xogabas ao fútbol de moi
nena, iso non che ocasionou ningún
episodio de conflito social?

Si, ás veces si, como que che fan de
menos por ser nena e xogar ao fútbol,
pero ben logo cando che ven xogar

pois normalmente calan. Eu ata
chegar ao Matamá sempre xo-

guei en equipos mixtos e
nunca tiven problema.
E cando cambiaches a
xogar só con rapazas?
Iso si que se nota, pois
os rapaces son algo
máis brutos.
Xogar en equipos
mixtos era duro?
Non, todo o contrario,
sempre tiven moi bos

compañeiros que facían
todo máis fácil.
De que posto xogas?

De defensa central ou tamén
de medio centro.

Es das que sachan?
Non teño problema por iso.
De que equipo es ti Maria.?

Do DEPOR claro, aínda que tamén
me gusta algo o Barça.
Antes da fichaxe do DEPOR estabas
a xogar no Sanxenxo, que tal a ex-
periencia?

A experiencia estivo ben, o único
problema era a distancia pois ter que
desprazarse a adestrar ata Sanxenxo
non era nada fácil para min.
Rematamos desexándoche moita sorte

e moitos éxitos, porque talento tes de
sobra, e cun pouco de sorte estou
convencido de que podemos ser os
primeiros que entrevistan á nova
Vero Boquete e cunha pregunta sobre
que significou casa Paco para ti?

Ha ha ha ha. Moitas grazas. Casa
Paco non só para min senón para va-
rias xeracións de nenos e de nenas
de Redondela foi importantísimo.
Eu, en concreto nunca poderei es-
quecer os meus inicios nese marabi-
lloso equipo.
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Queremos Coñecerte máis, Olga, cón-
tanos brevemente a túa propia histo-
ria?

Eu son nativa desta mesma parroquia;
San Martiño de Ventosela,  aquí foi
onde escollín vivir e onde reivindico
que se debe investir, porque todo o es-
forzo que se faga polas nosas aldeas é
xusto e necesario. Agora mesmo dedí-
come ao ensino. Son profesora de
ensino medio.
De que das clase?

De galego, estudei Filoloxía galega en
Santiago.
Vaia, o mesmo ca min, pero na miña
época facíase 3 anos en Vigo e os
dous últimos en Compostela

Si, pero a min xa me cadrou da maneira
que se podía facer a carreira completa
en calquera das dúas universidades.
Eu son máis nova ca ti.
Ha ha ha ha. Si vale, pero só un
pouquiño, tampouco che levo tantos
anos. E por que non a fixeches toda
en Vigo?

Mira que eu lle quero a Ventosela ¡¡,
pero cadroume nunha época na que
tiña gañas de marchar e coñecer outras
formas de vida, entón convencín á
miña nai de que o mellor para min era
estudar en Santiago.
Caramba, e puideches convencela?.
Eu con 18 anos tentei facer o mesmo
co meu pai pero non houbo manei-
ra..

Ha ha ha ha, pois eu si que puiden. E
abofé que llo teño que agradecer á
miña nai porque non moitas mozas da
miña idade tiveron a oportunidade de
iren fóra.
E despois da carreira?

Moitas cousas, fixen o doutoramento
en literatura comparada, un máster en
teatro, daquela xa estaba tocando en
chouteira, é dicir tamén tiven a oportu-
nidade de mergullarme no mundo da
música. Despois traballei un par de
anos no Consello da Cultura Galega, e
marchei para París a facer un lectorado
de galego.
Seica tiveches unha vida plena de
experiencias filolóxicas..

A verdade é que si. En París fixen
varias cousas, entre as que quixera sa-
lientar unha tesiña sobre a influencia
da música no movemento da emigración
galega. Intentei reflectir como a música
serve como factor de cohesión  á emi-
gración.
Canto tempo estiveches en París?

Cinco anos, logo volvín para Santiago
e alí traballei dous anos e medio para o
bipartito. Estaban tentando desenvolver

un proxecto sobre a proxección exterior
da música galega e pareceulles que eu
co meu perfil podería encaixar. Foron
dous anos moi intensos, nos que fomos
a moitísimas feiras musicais do mundo.
Constituín despois con outros compa-
ñeiros unha empresa de xestión cultural,
ata que quitei as oposicións.
Onde das clases?

En Vigo, no Instituto Ricardo Mella.
Gústache a docencia?

Encántame.
Con que abanos de idade traballas?

Dou ESO e Bacharelato.
A min preocúpame moitísimo a situación
do noso idioma, e teño medo, creo que
fundado, de que a xeración que ven
despois da nosa, sexa a última na que
se poida escoitar o galego como lingua
viva. Ti que percepción tes ao respecto,
nos rapaces e rapazas aos que ensinas?
Eu négome a aceptar á desaparición
do noso idioma e traballarei toda a
miña vida para evitar que esa  posibili-
dade, que si existe, chegue a ser unha
realidade. Os rapaces en ningún caso
amosan rexeitamento cara ao galego,
o seu problema é que carecen de con-
textos para utilizalo. E nese campo, o
da creación de contextos, é no que
procuro traballar nas miñas aulas.
A receptividade que encontras no
alumnado?

Moi boa. Estou segura de que hai es-
peranza.
Alén da túa actividade profesional,
ti desenvolves unha intensa activi-
dade como activista cultural. Cón-
tasnola?

Eu intento apoiar a aqueles colectivos
que traballan nunha liñas que me parecen
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entrevista de Marcos Santos

OLGA NOGUEIRA, ESCRITORA E ACTIVISTA CULTURAL DE VENTOSELA

Eu non coñecía a existencia de Olga,
ata que un día de pura casualidade
caeu nas miñas este fermoso
poema, “Bagoas de Serea”, da súa
autoría. E, claro, decidín que non
podía quedar sen coñecer a alguén
cunha sensibilidade tan elevada
como para producir algo tan
bonito. Case un ano despois de telo
lido por vez primeira, por fin xurdiu
a oportunidade de tomarmos un
café e conversar. E a nosa charla
desenvolveuse, para min polo
menos, nos parámetros que tan ben
describira Carmen Martín Gaite, que
dicía que “non hai pracer máis
elevado que a conversa cando quen
fala ten gañas de falar e quen
escoita ten gañas de escoitar”.
Velaí vai o que deu de si

Non soubemos facelo.
Pero alí as estaban.
E alí as quedaron.

As bágoas.
Na praia.

Mesturadas coa area.
Sen fundirse nela.

Como si o farían se fosen bágoas de
sereas de verdade.

Porque a mentira non se funde nin
se confunde. Distínguese

perfectamente

“PARA ESCRIBIR HAI QUE LER, IGUAL QUE PARA
TOCAR É IMPRESCINDIBLE ESCOITAR MÚSICA”



interesantes, como fixen toda a miña
vida. Nos últimos anos desapareceron
distintos festivais: Lúa Meiga, Vento
Rock, ArrastroRock, BereteRock, Re-
dondela en Curto e Arde Rande. É moi
difícil facer actividades culturais, e
enormemente fácil desfacelas. No que
a min respecta procuro achegar todo
que humildemente poido para contribuír
á saúde e ao éxito das que me rodean.
Tiveches algo que ver na edición do
libro de Sesé Mateo, verdade?

Si, fun a coeditora do seu libro “ No
camiño do vento”. Eu fora ao concerto
homenaxe que se lle fixera a esta muller,
como sabes asasinada en Chapela pola
súa ex parella, e cando escoitei ao seu
fillo Joshua, ler un dos seus poemas,
todos inéditos, souben que cumpría fa-
cermos algo.
Notaches algún tipo de cambio na
política cultural con esta nova ad-

ministración municipal?
Agora  as programacións teñen máis
sensibilidade, son máis plurais e trabá-
llase máis con artistas locais.
Como che dixen ao principio da
nosa conversa, eu non sabía da túa
existencia, Olga, ata que caeu nas
miñas mans un poema teu que me
pareceu fermoso. Cóntame que é o
que escribes?

O único que teño publicado é un libriño
sobre a miña parroquia a iniciativa do
Servizo de Normalización lingüística
do concello, que leva Xurxo Martínez.
A intención era facer un libro de cada
parroquia de Redondela, pero só se
puideron concretar tres. Agardo que
exista a oportunidade de completar este
traballo, sería realmente bonito.
Un rapaz brillante, Xurxo

Estou absolutamente de acordo
Como artellaches o libro?

Tiña que ser algo divulgativo, e tratei
de asentalo sobre os catro elementos ;
a terra a  auga o vento e o lume. Sobre
cada un deles artellei historias e fixen
unha mestura entre vivencias persoais
e os cambios que sufriu a parroquia a
partir da segunda metade do século
pasado.
Tamén escribes poemas?

Si, e artigos de prensa
Vaia pois agardo poder lerte pronto
nas nosas páxinas

Si claro, será un pracer. Teño escrito
sobre temas diversos, como por exemplo
un equipo de fútbol feminino, sobre
Paulina Sánchez, que foi profesora da
miña nai.
E por que?, que foi o que che chamou
a atención desa mestra?

Paulina fora educada por Ernestina
Otero, que como sabes bebía nas fontes
da” Institución libre de Enseñanza”,  e

en pleno franquismo, soubo transmitir
esa forma de entender a pedagoxía.
Caramba, que interesante. Paulina
debeu de ser unha muller moi va-
lente¡¡

Abofé que si. De Ernestina hai moito
escrito, pero de Paulina non había nada.
Ela deulles a varias xeracións de mulleres
de Ventosela unha educación bastante
máis avanzada da que me deron a min
cando era nena. Fíxate, a min nos anos
oitenta facíanme rezar, e á xeración da
miña nai, nos anos 60 Paulina ,prepa-
ráballes obras de teatro e levábaas a
Redondela a representar no Círculo
Recreativo Cultural.
A ti Olga, cando che veu o gusto
pola literatura?

Eu creo que na miña casa todos son un
pouco poetas..xa comezando polo meu
avó e pola miña avoa, ambos cantaban
e contaban. E esa parte da oralidade
foi mi importante, asemade eu tiven
moi bos mestres na universidade que
tamén contribuíron a iluminar o meu
camiño.
Por exemplo?

Antón Reixa.
Rematamos Olga, coa pregunta máis
difícil; a sensibilidade cara á palabra
é innata, ou pode adquirirse?

Eu creo que hai unha parte que che ten
que vir de algures para que poidas ter a
túa propia linguaxe, agora ben, para
escribir hai que ler, igual que para tocar
é imprescindible escoitar música.

entrevista
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“Somos unha xoiería diferente, deseñamos emocións. Se queres regalar,
amor, afecto, amizade, nostalxia ou solidariedade. Visítanos”
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BUEU.

O Concello de Bueu porá
en marcha este verán un pro-
grama de rutas de sendeirismo
para a divulgación do patri-
monio natural e cultural da
vila. Así o salientou a conce-
lleira de turismo, Silvia Car-
ballo, na rolda de prensa de
presentación, na que salientou
que “nos tempos que vivimos
é importante que contemos
con actividades ao aire libre e
que nos permitan gozar da
nosa contorna e riqueza natu-
ral”, ademais de que “con estas
actividades poñemos en valor
o patrimonio material e inma-
terial da nosa vila”.

O programa desenvolverase
todos os sábados entre o 18 de

xullo e o 29 de agosto, por
parte de persoal especializado
da empresa Estela Arqueoloxía
e Patrimonio, cuxo responsable,
Fran Alonso, participou na rolda
de prensa e indicou que “se
aplicarán medidas anti- Covid,
como uso obrigatorio da más-
cara e o mantemento das dis-
tancias de seguridade”. Para
cada ruta habilitaranse vinte e
cinco prazas e as persoas inte-
resadas deberán inscribirse pre-
viamente a través do teléfono
986 324 457 ou no correo elec-
trónico turismo@concellode-
bueu.gal. 

O 18 de xullo será a primeira
das saídas, que percorrerá o
Sendeiro do Litoral. O 25 de
xullo continuarase polo Sendeiro

de Ermelo; o 8 de agosto, pola
Ruta dos Pazos; o 15 de xullo,
polo Sendeiro de Beluso; o 22
de agosto, polo Sendeiro de
Ons; e o 29 de agosto, culmi-
narase na Ruta dos Abades de
Cela. 

As camiñadas arrancarán ás
10 h da mañá e percorreranse
todas as parroquias e puntos
de interese do Concello, co ob-

xectivo de dar a coñecer a fondo
a vila morracense. Dende a
concellaría de turismo levan
moitos anos apostando por un
turismo sostible e de posta en
valor do patrimonio cultural e
natural. Este ano, debido ás res-
tricións establecidas pola Co-
vid-19, non se abrirán ao público
nin a Aula da Natureza de Cabo
Udra nin o Centro de Interpre-
tación de Agrelo. Con todo, or-
ganizaranse rutas pola contorna
de Cabo Udra e obradoiros in-
fantís de temática ambiental e
mariñeira, que se anunciarán
proximamente. Por outra, nos
vindeiros días é probable que
se incorpore o técnico/a de tu-
rismo, logo de que o luns se
celebre a proba selectiva.

Programa de rutas de sendeirismo para o verán

restaurante - arrocería

El Puerto
Palmás, 57  -  Puerto de Domaio  -  Moaña

- Habitaciones con
baño

- Tapas y raciones

- Café - Bar

- Parking

Servicio taxi:
670 80 39 89

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

CANGAS

Con motivo da chegada do
verán e con el a previsión de
afluencia de bañistas aos areais
do Municipio, acordamos res-
trinxir o tráfico de vehículos ás
praias non urbanas de Cangas,
sendo, polo demais, o acceso
libre a todos eles por parte de
calquera persoa sempre e cando
se acceda a pé ou en bicicleta e
se respecten as normas de segu-
ridade, saúde e distancia social.
O acceso rodado as praias quedará
pois, restrinxido a persoas resi-
dentes e autorizadas. As persoas
empadroadas no Municipio con
vehículo rexistrado nel, non pre-
cisarán tarxeta de acceso.

Restriccións
acceso rodado ás
praias
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BUEU

O Festival Internacional de
Curtametraxes de Bueu, que se
celebra do 11 ao 19 de setembro,
desdobrará nesta 13ª edición as
súas principais sesións para se-
guir dándolle cabida a un público
dunhas 500 persoas por día e
cumprir ao tempo con todas as
medidas de seguridade derivadas
da Covid-19. Así o anunciou o
director do FICBUEU, Manuel
Pena, na rolda de prensa na que
tamén participaron o concelleiro
de Cultura, Xosé Leal, e Nerea
Lores, do equipo de produción
do certame.

Pese ás adaptacións, Manuel
Pena incidiu en que “as activi-
dades do FICBUEU se van de-
senvolver de xeito íntegramente
presencial, pois resulta clave re-
tornar ás salas no contexto da

nova normalidade”. O epicentro
da programación será o Centro
Social do Mar, de titularidade
municipal, ao 50% do aforo, o
que suma unhas 120 butacas,
coa correspondente ventilación
e desinfección entre cada pase.
“O Concello de Bueu reforzará
o apoio loxístico, pero tamén
apelamos á responsabilidade das
e dos asistentes”, apuntou Xosé
Leal, quen quixo ademais “agra-
decer a valentía da organización
por manter un evento deste tipo”.

O FICBUEU 2020 “con-
servará a estrutura de anos an-
teriores, aínda que se van re-
ducir as actividades comple-
mentarias, como concertos, ra-
dio en directo e algunhas das

seccións paralelas, incluídas
aquelas ás que asistía alumnado
do Morrazo”, explicou Nerea
Lores. Deste xeito, o festival
abrirase o venres 11 de se-
tembro cun acto inaugural no
que se estrearán as curtame-
traxes da Área Social. Na fin
de semana haberá proxeccións
matinais das seccións Infantil
e Familiar, a primeira pensada
para menores de 12 anos e a
segunda a partir desa idade,
amais de mesas redondas coa
Asociación Galega de Profe-
sionais da Dirección e Reali-
zación (CREA) e coa Asocia-
ción Galega de Guionistas
(AGAG), que tamén impartirá
un obradoiro.

FICBUEU incrementará os pases das para
compensar a redución de aforo

BUEU

A Praza do Concello de Bueu
acolleu o pasado 8 de xullo,unha
concentración impulsada polo
IES Johán Carballeira para pro-
testar pola mala xestión que está
realizando a Consellería de Edu-
cación do inicio do vindeiro
curso escolar, na que participaron
membros do grupo de goberno
local. Diante de preto dun cento
de persoas, a vicedirectora do
centro, Noelia Torres, foi a en-
cargada de ler un manifesto no
que demandan a redución do
número de alumnado por grupo
e curso, de forma que se poida
garantir a distancia mínima de
1,5 metros entre persoas e de 1
metros entre mesas do alumnado;
a dotación do persoal e infraes-

truturas para garantir o obxectivo
anterior; a dotación de material
suficiente para a realización das
clases con total seguridade; a
implementación de medidas pe-
dagóxicas e organizativas para
unha óptima planificación do
curso 2020/2021; e a posta en
marcha inmediata das reformas
tecnolóxicas necesarias a fin de
dar resposta a novas situacións
de confinamento parcial ou total.
Xosé Leal, concelleiro de cultura
e educación, salientou na súa
intervención que “precisamos
dunha Xunta que resolva, que
cumpra co profesorado e co
alumnado, mais tamén cos con-
cellos, que somos os que sempre
temos que soportar sempre máis
do que nos compete”. 

Bueu e o IES Johán Carballeira
piden solucións para o
vindeiro curso educativo

C/ Caminemos, 2 baixo - 36930 Bueu 
teléfono. 886 125 077

sofimar
Suministros

Material eléctrico - Fontanería - Riego - Piscinas
sofimar

Moaña
av. concepción arenal, 2 baixo

tcostas@mapfre.com - Tlf 986 31 39 77



Avenida José Costa Alonso, 96 Moaña

Restaurante
Marusia
Restaurante
Marusia

talleres

o  morrazo
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BUEU

O salón de plenos do Con-
cello de Bueu acolleu este venres
a presentación dun proxecto tu-
rístico elaborado polo alumnado
do IES Illa de Ons. A guía -
mapa ‘E ti de quen vés sendo?’
foi unha iniciativa dos rapaces
e rapazas de Lingua Galega e
Literatura de 4º da ESO, coa
colaboración dos departamentos
de Tecnoloxía e Educación Plás-
tica e Visual, e inclúe a sinali-
zación dunha ruta cos principais
recursos etnográficos, históricos
e naturais de Bueu, que nos
“axuda a coñecer o pasado e a
conectalo co noso presente”, tal
e como salientaron as alumnas
participantes na rolda de prensa.

Así, a ruta arranca na Igrexa de
San Martiño de Bueu, para avan-
zar cara á Senda do Río Bispo,
ao Estaleiro da Banda do Río, á
Illa de Ons, ao Museo Massó,
ao porto de Bueu, coa culmina-
ción nos restos arqueolóxicos
de Pescadoira.

Silvia Carballo, concelleira
de promoción económica e tu-
rismo, salientou que “é unha
honra para nós que a rapazada
cree proxectos de divulgación
da riqueza da nosa vila”, e deu
os parabéns ao profesorado e
alumnado deste centro que “é
todo un referente na posta en
marcha de proxectos de gran
interese e relevancia, relacionados
coa promoción do galego, de

igualdade e de coñecemento da
nosa vila”. 

Esta guía turística, que se
enmarca nos Contratos-Progra-
ma da Consellería de Educación
dotados con fondos da UE, es-
tivo coordinada polo mestre
Anxo X. Rajó, mentres que o
deseño correu a cargo de Enri-
que Pérez, a revisión lingüística

fíxoa Xoan  Rodríguez, a ma-
quetación, Olalla García e as
fotografías son da autoría de
Antía Novas, Diana Ogando,
Gisela Pérez, Sara Soliño e Jes-
sica Soliño. Pola súa banda, na
creación dos textos participaron
Víctor Cestay, Carmen Come-
deiro, Abel Dopazo, Brais En-
tenza, Iago Entenza, Iris Fan-

diño, Paula Fernández, Daniel
Fernández, Carlos Gómez, Víc-
tor González, Iago López, María
Méndez, Daniel Moares, Carla
Moital, Aridane Moreira, Raúl
Nogueira, Antía Novas, Diana
Ogando, Gisela Pérez, Alba
Porto, Santiago Porto, Alejandro
Rosales, Sara Soliño, Jessica
Soliño e Marta Veleda.

O IES Illa de Ons elabora a
guía turística ‘e ti de quen
vés sendo?’

VIÑOS
TAPAS E
BOCATAS
NA
XUNQUEIRA
DE MEIRA,
MOAÑA

RAMÓN 
CABANILLAS,
105
MOAÑA

986 31 56 25

BAR CANARIO,
NA PRAIA DE
MEIRA, MOAÑA,
DESCÚBRENOS

986 313 038



Nunha primeira valoración dos
resultados electorais das pa-

sadas autonómicas en Marín, só
podemos dicir que foron uns bos
resultados para o nacionalismo. Uns

bos resultados para o BNG que que-
dou en segunda posición superando
ao PSOE. Pasando dos 984 votos, o
8,28%, do ano 2016 a uns 2.187 vo-
tos, o 20,08%. No resto do Morrazo
os datos son aínda mellores, supe-
rando o 30% dos votos no resto dos
concellos.

Non podemos negar o efecto
Pontón. Temos, con diferencia, a
mellor candidata. Unha candidata
arroupada por unha organización
capaz de manter nas situacións
máis difíciles a presencia e o tra-
ballo en practicamente todos os
concellos da Galiza.

En Marín non podemos negar
este efecto Pontón, non se expli-
carían estes resultados sen ese

máxico efecto. O que tampouco
podemos negar é o traballo
feito neste último ano polo
nacionalismo en Marín, un
traballo feito a pan de millo,

para recuperarse e volver a po-
ñerse no sitio que lle correspon-

de.
Estamos no bo camiño, sobre-

vivimos á desfeita das municipais

mantendo a representación nunha
situación e nun escenario moi di-
fícil. Estamos afeitos ás carreiras
de fondo, o noso son as maratóns.
E non somos fachendosos se afir-
mamos que estamos facendo un
bo traballo institucional no con-
cello, a pesar de ter só unha con-
celleira.

Compre salientar e agradecer o
apoio e a colaboración das persoas,
que desinteresadamente e sen ser
militantes colaboran con nós, es-
pecialmente nas últimas campañas
electorais, para facer o noso tra-
ballo

Aínda queda moito por facer
para converter o nacionalismo en
Marín nunha alternativa real ao
goberno de María Ramallo. Os re-
sultados das pasadas eleccións non
poden embebedarnos de éxito, o
camiño segue sendo longo e com-
plicado. 

Porén, temos tres anos por
diante para demostrar co traballo
día a día e presentando alternativas
que estamos á altura do que de-
manda o pobo de Marín.

Só temos un método para chegar
á meta: traballar.

Traballo para incrementar a
nosa implantación social, fuxindo
de liortas estériles e facéndoo a pe
de rúa. Sen caer no papanatismo
virtual, sen deixármonos engaiolar
polas “redes”. Xa vimos o que lles
pasa aos que non teñen organiza-
ción e non existen na realidade fí-
sica, cando ven un mal vento de-
saparecen. Nós non somos un pro-
xecto político virtual, somos reais.

A alternativa ao PP é mais ne-
cesaria se cabe despois desta nova
maioría absoluta, tendo en conta
as primeiras decisións do Fexióo
eliminando a ambulancia medica-
lizada do Salnés e pechando unha
planta de pediatría no Hospital Al-
varo Cunqueiro.

Quedan por diante catro anos
nos que teremos que combinar a
loita institucional e a loita nas rúas
para poñer freo ás claras intencións
do novo goberno para continuar
saqueando o noso país. E tres anos
para demostrar a valía do proxecto
nacionalista en Marín.

PEDRO M. CORTEGOSO GAGO
BNG de Marín Breve análise dos resultados en Marín
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Avenida de Ourense, 50 - Marín
Telf. tienda: 986 88 39 31 - Fax: 986 88 00 95
Telf nave: 986 70 32 14 - Móvil 666 45 00 95
gonbelventas@gonbelmar.es
www.gonbelmar.com
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Comida
caseira nun

ambiente familiar
e agradable

EN VILABOA,
NO TOURAL
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RESTAURANTE
PLAYA
DE
MOGOR
En Marín, na
Praia de Mogor

Acuña
Vilaboa

CASA DOS DRUIDASCASA DOS DRUIDAS

Doctor touriño, 22 - marín
986 953 500

MARÍN

O Concello de Marín fixo
balance esta mañá do gasto re-
alizado durante este 2020 para
os seus areais, que ascende a
cerca de 300.000 euros, unha
cantidade que se viu substan-
cialmente incrementada debido
á adopción de medidas de se-
guridade e hixiene necesarias

dentro da crise da Covid19.
Dentro destas medidas de

prevención, o Concello aumen-
tou o presuposto para gastos e
limpeza e mantemento dos
areais, supoñendo un total del
58.612,20 €. Tamén houbo un
incremento no material sanitario
presente nas praias, cun prezo
de 3.630 €, a ao que se sumaron

equipos de desfibriladores au-
tomáticos, cunha inversión de
2.057 €. Ademais, co obxectivo
de garantir o cumprimento das
medidas esixidas polas autori-
dades pertinentes, creáronse uni-
dades de vixilancia especial para
as praias con patrullas de Policía
Local e servizos extraordina-
rios.

Marín aumenta o gasto nas praias co fin de
que sexan seguras fronte á crise da Covid19

MARÍN

Os dous centros de compos-
taxe comunitaria instalados no
Sequelo e na Cañota ao abeiro
da adhesión do Concello de Ma-
rín ao Plan Revitaliza da Depu-
tación de Pontevedra póñense
en marcha.

Segundo avanzou esta
mañá o Goberno local e o ente

provincial, está prevista a re-
alización de dúas accións, con-
sistentes na instalación dunha
carpa informativa e nunha for-
mación dirixida á veciñanza
que será usuaria destes com-
posteiros.

O mércores 29 de xullo, ás
10.30 horas instalarase a carpa
informativa no Sequelo. 

A compostaxe comunitaria
ponse en marcha en Marín



[XVIII] Decembro 2018



Decembro 2018 [XIX]

EN GOIAN 
690 997 806

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

"MENÚ DO DÍA, EVENTOS E 
REUNIÓNS DE EMPRESA"

A primeira autonómica 2.020-2.021 preséntase apaixonante para a comarca do Baixo Miño. Nada máis e nada menos que 5 equipos competirán na categoría co que están
asegurados un bo número de partidos de máxima intensidade emotiva en xeral en toda a comarca ,e en particular no concello de Tomiño, pois os dous equipos máis
importantes do concello ascenderon xuntos este ano, ocupando o Goián a primeira posición da segunda autonómica e o Tomiño a segunda, apenas separados por un par de
puntos. Prevese que na presente temporada haberá dous derbis espectaculares entre estes dous clubs e A Nova Peneira conversou con eles. Comezamos o traballo falando
con 3 representantes do Goián; Diego o seu presidente, fillo do histórico Lito Oliveira, Carlos o seu socio número 1 e Rafa un colaborador ex directivo moi implicado co equipo
da súa localidade.

O FÚTBOL EN TOMIÑO

GOIÁN FC: “A IMPLICACIÓN AFECTIVA
DA PARROQUIA DE GOIÁN CO NOSO
EQUIPO DE FÚTBOL É MÁXIMA”
Cando me dixeron que a entrevista
ía acudir o socio nº 1 alen de facerme
moita ilusión agardaba que fose unha
persoa moi maior, e realmente sor-
préndesme?

Ben, malia que me converso ben xa
teño os meus anos.
Ha ha ha ha ha, xa pero como para
ser o socio número 1 dun club cen-
tenario non tes?

Ten unha explicación e é que  aínda
que nós nacemos a principios do século
XX, a captación de socios non comezou
ata os anos oitenta.
Cando naceu o equipo?

O nacemento real foi en 1907,e o

oficial foi en 1914.
Cando cumpristes 100 anos fixemos
algo especial?

Si, celebrámolo no 2.007 que foi cando
se  cumpriu un século de fútbol real en
Goián.
Fagamos un breve repaso pola his-
toria do equipo?

Ben o noso teito deportivo estivo
na preferente, a categoría inmedia-
tamente superior á que estamos na
actualidade. Foi arredor da metade
dos anos oitenta do pasado século,
logo cando baixamos estivemos
uns anos en primeira e fundamen-
talmente todos estes anos estivé-

monos movendo entre a  2º e a 3º
autonómica.
Cando collestes a presidencia Die-
go?

Hai catro anos.
Por que?

Levo toda a miña vida involucrado no
fútbol, e decidín dar un paso máis e
asumir a responsabilidade.
Eu coñezo moitos presidentes de
equipos modestos e todos dinme
que ese cargo inevitablemente supón
ter problemas familiares porque
hai que dedicarlle tanto tempo ao
club que acabas descoidando ao en-
torno. No teu caso é así?



Non, no meu caso non é así. Hai que
dedicarlle moitísimo tempo efectiva-
mente iso é certo, pero eu non teño
problemas pois tanto a miña muller
coma min vimos de familia de fútbol,
implicada co equipo da nosa parroquia
en grado superlativo. O meu pai foi
Lito Oliveira, un home que foi moitos
anos presidente do equipo, e o meu
sogro Pepe Piñeiro tamén tivo moití-
sima relación coa xestión do club,
ambos entregaron toda  a súa vida ao
Goián.
Cando se inaugurou o campo do
Regatiño?

En 1.929.Antes  xogábase na explanada
das Trincadeiras. Un dato moi curioso
é que cando se inaugurou o campo, o
centro Goianés, no que estamos agora
,era a sede e vestiario. Os xogadores
mudábanse aquí e logo andaban os
500 metros que nos separan do campo
Temos un campo con moita historia,
case 100 anos¡¡

Si, a verdade é que si. Foron os emi-
grantes que estaban en Brasil e en
EEUU os que puxeron cartos para o
seu financiamento.
Sigue a haber moita emigración?

Si, e con moitísima vinculación afectiva
coa parroquia.
Vós sodes todos de Goián. En xeral
unha persoa desta parroquia séntese
de Goián ou de Tomiño?

Nós somos de Goián. Nós chegamos a
ser entidade local menor. E cando se
fixo o concello o núcleo de Goián era
máis grande  có do Seixo. Fíxate, nun
principio a centraliña telefónica de To-
miño chegou a estar en Goián.
E cando deixou de selo?

En 1936.
Tivo algo que ver o golpe de esta-
do?

Si, claro.
Cantas persoas estades agora na di-
rectiva do Goián?

12..
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Estades satisfeitos da vinculación
afectiva da parroquia co equipo?

Si, absolutamente , hai moita afección
e a  axuda do día  a día é importantísima
para a nosa supervivencia como club.
En cada partido, cantas persoas po-
den acudir ao Regatiño?

Unha media de 250/300 tranquilamen-
te.
Hai catro anos, cando colleu ao
equipo a directiva actual estabades
en 3º, e agora acabades de ascender
a primeira, como se logrou tanto en
tan pouco tempo?

Pois con moito esforzo, dedicación e
se cadra acompañounos a fortuna de
termos xuntado un grupo de xogadores
de moito talento.
Temos previsto este ano, en primeira,
variar substancialmente o equipo?

Non, o que agardamos e manter a base
que nos levou a primeira. Se podemos
facer algunha fichaxe que mellore o
que temos farémola, pero a base ímola
manter.
E o equipo técnico?

Mantémolo tamén desde logo.
Cales son os obxectivos deportivos
para esta temporada?

Manternos claro. Acabamos de chegar
despois de moito tempo sen estarmos
en primeira e o noso obxectivo é con-
solidarnos en primeira. Ollo, sen re-
nunciar a nada claro.
Cantos equipos temos?

Sete.

Equipo feminino?
Agora mesmo non temos, pero en canto
teñamos oportunidade abofé que o vol-
veremos facer.
Cales son as vosas fontes de finan-
ciamento?

Os socios, as entradas e algo de publi-
cidade. E temos algo moi especial un
cartón con 100 números que valen 1 €
e todas as semanas se entregan polos
locais da parroquia na procura de fi-
nanciamento adicional para o club. Isto
é obra exclusiva da vontade de Suso
Estremeiro , un veciño e socio do
equipo cuxo traballo incansable achega
eses cartos ao club, menos o premio
para o que acerte o número claro que

son 30€ nunha das casas comerciais
da parroquia.
Caramba, vaia traballo, e faino todo
el só?

Todo. E cando remata un cartón pon á
venda o seguinte e patea toda a parroquia
de arriba abaixo e de abaixo a  arriba
Que tal son as relacións co Concello?
Cordiais, aínda que ben, supoño que
tirarán un pouco máis polo Tomiño
porque é o equipo que leva o nome do
Concello. Queremos deixar claro unha
cousa: hai dous anos unha asemblea
do Goián aprobou cun 80% dos votos
unha proposta para mudar o nome do
estadio a “Estadio Lito Oliveria” e no
Concello aínda non tiveron a delicadeza

de tratalo en pleno.
En xeral en Tomiño hai moita afec-
ción ao fútbol creo eu?

E tanto que si. Alén do noso equipo e o
Tomiño está o Tebra e Estás  Figueiró
e Amorín tamén chegaron a ter equipos
de  fútbol.
Cal é o derbi máis intenso para o
voso equipo?

Sen dúbida contra o Tomiño. Subimos
os dous xuntos , nós quedamos de pri-
meiros e eles de segundos. Somos
mellor equipo ca eles, de feito gañá-
moslles os dous partidos. Este Ano
prevese unha 1º autonómica moi atrac-
tiva. Estaremos 5 equipos do Baixo
Miño( O Guardés, o Tyde, o Caldelas,
o Tomiño e Nós).
Antes falabamos do grande exercicio
de voluntarismo que é necesario
para que un equipo modesto poida
vivir. Será posible  que iso poida se-
guir sendo así nas xeracións máis
novas e garantir o futuro do Goián?

Ten que ser así, non hai outra posibili-
dade de que poidamos seguir existindo.
Eu conto co que o meu fillo( fala o
presidente) algún día poida tomar o re-
levo.
Rematamos cunha pregunta rela-
cionada o contexto actual :o fútbol
modesto sen público é viable?

Non, de ningunha maneira. Non é
viable nin economicamente nin emo-
cionalmente. Nós temos de 24 xogadores
a 16 que son da parroquia.

Xullo 2020 [XXI]
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Como é que un home de Sanguiñeda
chega a ser presidente do equipo de
fútbol de Tomiño?

Pois porque casei aquí, e xa levo moitos
anos vivindo en Tomiño, en concreto
na parroquia de Barrantes.
Cantos anos levas en Tomiño?

27.
Ben xa es máis de Tomiño que de
Mos?

Fáltame pouco, aínda me queda un
anaco para levar os mesmos anos aquí
que no meu pobo natal.
Confesa Manuel, se xogase un partido
o Tomiño contra o Alerta de Sangui-
ñeda con quen irías?

Xa xogamos en Sanguiñeda, e aínda
que non puiden evitar emocionarme
porque eu, de novo, xogaba alí, fun co
Tomiño por suposto.
Como se produciu a túa chegada á
directiva do Tomiño?

A min sempre me gustou o fútbol, fun
desde moi pequeno socio do Celta, e
nunca perdín a afección. Cheguei a
xogar no Mosende e nas categorías in-
feriores do Porriño Industrial, e como
che dixen casei en Tomiño. O meu
fillo xa desde moi pequeno quería prac-
ticar este deporte e eu leveino ao
Tomiño. E dous directivos amigos meus
liáronme para que lles botara unha
man.

Estamos falando do ano?
1998.
Caramba levas 22 anos na directiva
do equipo?

Non, estiven 11 anos levando o fútbol
base. Hoxe as categorías inferiores
xogan co nome de AD Tomiño.
E despois deses 11 anos?

Deixeino e estiven 3 ou  4 anos des-
vinculado, e logo cando o meu fillo
comezou a xogar no equipo, pois , es-
tamos falando de arredor do 2.014 vol-
vinme meter, inicialmente de secretario,
e logo ante a forzosa dimisión do
anterior presidente por motivos laborais
pois asumín eu a presidencia hai catro
anos.
Estes anos en que categoría vos mo-
vestes?

Entre segunda e terceira.
Hai canto tempo non estabades en
primeira?

Non cho podo precisar con seguridade
pero hai bastantes anos
Eu coñezo a moitos presidentes de
equipos modestos, e a maioría dinme
que que o cargo inevitablemente leva
a ter problemas familiares pois hai
que dedicarlle tanto tempo, pois todo
se fai por puro voluntarismo, que as
tensións na familia non se poden evitar.
No teu caso?

No meu caso non é así, se cadra porque

levo tanto tempo no asociacionismo,
non só no deportivo, que a miña familia
xa está afeita. Asemade á miña muller
tamén lle gusta o fútbol e ven comigo
aos partidos. Iso non quita que efecti-
vamente rouba moitísimo tempo da
vida persoal
No Goián definen como boas as súas
relacións co Concello, pero pensan
que eles tiran un pouco máis por vós
se cadra por levardes o nome do Con-
cello. Como son as vosas relacións co
Concello? E cal é a túa valoración
sobre esa opinión?

As nosas relacións co concello son
boas, teño que dicir que con este con-
celleiro de deportes son mellores que
as que tiñamos co anterior. E, en canto
á valoración que me transmites non a
comparto claro. Eu creo que o Concello
procura tratarnos con equidade, tanto a
Nós, como ao Goián como ao Tebra.
Vexo que o campo do Alivio está en
obras, cando tedes previsto remata-
las?

Este campo era de herba natural e o
seu mantemento é economicamente
moi elevado, asemade imposibilitaba
que adestrásemos nel no inverno, e ti-
ñamos que facelo no campo da Carballa,
que tamén usan outros dous equipos, o
que fai moi complicado que puideramos
organizarnos. Estamos facéndoo de
herba sintética.
Cando prevedes ter rematadas as
obras?

Xa deberan estar hai un ano, de feito o
ano anterior tivemos que xogar na Car-
balla, o que foi un lío considerable
para nós.
Cantas persoas poden entrar no Ali-
vio?

Na grada caben 500 persoas.
Nun partido normal, sen ser de riva-
lidade, cantas persoas soen vir?

Unha media de arredor de 200 per-
soas.
E nun Tomiño Goián?

Alí dispárase, poderiamos chegar incluso
ás 600 persoas.

MANUEL VILA, PRESIDENTE

TOMIÑO FC: “PARA NÓS, NON PODER XOGAR NO
ALIVIO SUPUXO UNHA TEMPORADA MOI
COMPLICADA ECONOMICAMENTE”
E agora tócanos o Tomiño, o equipo que leva o nome do Concello. Eles normalmente
xogan no campo do Alivio, pero un retraso inesperado nas obras destinadas a mudar
a herba natural pola sintética fixo que a temporada anterior tivesen que disputar os
seus partidos no terro da Carballa. Agardemos que pronto se solucione e que os
afeccionados e afeccionadas do equipo  poidan gozar da apaixonante primeira
autonómica enchendo novamente o histórico terreo do Alivio. Nós falamos co seu
presidente



E este ano que tedes previsto, xogar
no Alivio ou continuar na Carballa?

Gustaríanos xogar aquí, de feito o con-
celleiro de deportes, Fran, cónstame
que está facendo o imposible para que
sexa así. O ano pasado , esta circuns-
tancia de non poder dispoñer do noso
campo fixo que economicamente fose
dificilísimo.
Porén deportivamente foi un ano de
éxito

Si, estivemos case sempre en postos
de ascenso. E cando tivemos o parón
obrigado polas circunstancias sanitarias
estabamos de segundos, en posto de
ascenso directo, apenas a un par de
puntos do primeiro.
Preséntase unha primeira autonómica
moi atractiva creo eu?

E tanto quer si, estaremos cinco equipos
da nosa comarca dos que dous somos
do noso concello, e eu entendo que ha-
berá un bo número de partidos de moita
tensión e emoción competitiva.

De todos estes derbis cal é o de maior
rivalidade para vós?

Eu penso que o que disputaremos contra
o Goian, aínda que todos van ser con
certeza moi bonitos
Que tal son as relacións co Goián?

Normais.
O proxecto deportivo para a primeira
autonómica vai mudar moito con re-
lación a este ano?

Xa temos feito algunha fichaxe, algunha
máis faremos e a base principal do
equipo que nos levou a primeira conti-
núa.
O equipo técnico continúa?

Si.
Os xogadores de onde son?

A maioría son de  Tomiño.
Tedes algún de Goián?

Ha ha ha ha. Non, pero porque non

cadrou, non por outra cousa. Outros
anos si temos tido. E ademais o
Goián si que ten algún xogador de
Tomiño.
A categoría natural do equipo, para
ti, tendo en conta a socioloxía do Con-
cello, cal é?

O problema é a falta de tecido empre-
sarial que nos poida axudar economi-
camente, pero eu creo que mínimo a 1º
autonómica, a categoría na que imos
estar este ano.
Os obxectivos deportivos para este
ano?

Manter a categoría.
O Tomiño só ten equipo senior ver-
dade?

Efectivamente, as categorías inferiores
xogan co nome do A.D Tomiño.
E o equipo feminino?

Lévao outra directiva.
Unha última pregunta; o fútbol mo-
desto sen público é viable?

Non, de ningún modo.
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As persoas que coma ti nacestes en
Camposancos, sentídevos camposinas
ou guardesas?

A identidade camposina está moi mar-
cada e os que somos nativos de cam-
posancos sentímonos camposinos. Porén
o arraigo comeza a diluírse un tanto
porque moitas persoas de fóra residen
ou fixeron a súa segunda residencia na
nosa parroquia.
Canto tempo levas presidindo a enti-
dade local, Merchi?

Un ano.
E como o valoras?

Valóroo moi positivamente. As relacións
coas miñas veciñas e veciños son ex-
celentes e o que sinto é que todas e

todos estamos cóbado con cóbado para
mellorar as  condicións de vida da nosa
parroquia.
E as relacións co concello?

Mellorables.
En que aspectos?

Non nos acabamos de entender.  Cam-
posancos é a primeira vez que ten unha
presidenta do BNG, e ten unha situación
aritmética que non debera ser complexa
pero si o é. Na entidade local estamos
dúas persoas do BNG, dúas do PP e 1
do PSOE, que en moitas ocasións vai
pola súa conta.
Cales son os principais problemas que
padece Camposancos?

Temos serios problemas con terreos,

porque antes de que foramos Entidade
local menor, chamabámonos  COTO
DE CAMPOSANCOS, e moitos dos
terreos da parroquia aínda están a nome
do COTO.E asegúroche Tino que ac-
tualizar todo iso supón unha morea de
complexísimos problemas administra-
tivos que me teñen dado verdadeiras
dores de cabeza.
Na área de influencia de A Nova Pe-
neira existiron dous arrepiantes campos
de concentración no abrente do fran-
quismo, o da Illa de San Simón en
Redondela e o de Camposancos. No
caso de Redondela hai un traballo
moi importante que logrou que a
maior parte da sociedade considere a
San Simón como un espazo de reivin-
dicación da dignidade e a memoria
das persoas que alí sufriron, pero no
caso da vosa parroquia, ao meu xuízo
non se fixo o suficiente, ou se se fixo
non se acadou o resultado de Redon-
dela, para lograr un status semellante
para o campo de concentración que
existiu aquí. Que opinas?

Estou de acordo contigo. Se cadra as
razóns son varias entre as que podería
ser que a maioría dos presos eran de
fóra. A miña nai leváballe comida a
presos e aínda conservo na miña casa
algunhas pulseiras ,unha co seu nome

Camposancos é unha parroquia do
Concello de A Guarda. Entidade Local
Menor, cunha personalidade
enormemente marcada. Camposancos,
un dos límites naturais do país galego co
resto do mundo é un lugar  precioso,
inzado de atractivos estéticos de enorme
beleza e asolagado de luz e cor cunha
intensidade tal que cando o gozas na súa
plenitude leva a respirar a vida na súa
parte máis fermosa .O piñeiral do Puntal
é a fin da fin, pois alí remata a terra
camposina e desde agora mesmo un
atractivo a maiores que convida a gozar
da beleza da parroquia, xa que o
redondelán Xosé Cabaleiro, afincado na
Guarda, coa colaboración de Gemma
Marqués e Dani, artistas locais, souberon
plasmar os petróglifos e trísceles do
museo do Tegra debullados, case diría
fusionados coas árbores do piñeiral
nunha mestura plástica entre natureza
historia e cultura. Nós quixemos coñecer
un pouco máis este proxecto e
conversamos co artista, Xosé Cabaleiro e
coa presidenta da Entidade Local Menor,
Mercedes Martínez

O PIÑEIRAL DO PUNTAL EN CAMPOSANCOS SÚMASE AOS
ENORMES ATRACTIVOS QUE XA TEN ESTA PARROQUIA



gravado, que lle regalaron algúns dos
presos aos que atendía. Ese terreo é o
antigo colexio xesuíta e está en total
abandono, tanto a nivel local como au-
tonómico, e desde logo que se estivera
nas miñas mans si que lle dariamos un
impulso moito maior para converter
ao antigo campo de concentración nun
espazo de reivindicación da memoria
de quen alí sufriu.
Ben esta relación entre Redondela e
Camposancos xa nos serve para pre-
sentar ao seguinte convidado a esta
reportaxe Xosé Cabaleiro, un redon-
delán veciño da Guarda. Cóntanos
brevemente a túa propia historia?

Eu son nativo de Redondela, e  a
raíz dunha cuestión persoal vin vivir
á Guarda.
Cal é a túa profesión?

Eu sempre me dediquei á hostalaría e
tiven unha importante vocación artística
xa desde moi novo. Cheguei á Guarda
no ano 2.010 e cando paseaba polos
castros do Trega resultábanme apaixo-
nantes e comecei a facer esculturas en
pedra en plan mosaicos .
Dos castros?

Si, pero non só, tamén de casas antigas
galegas, trísceles....
E onde os tes?

Na miña casa, alí teño unha especie de
taller.
Como chegaches ao proxecto que nos
vas presentar agora?

Paseando polo puntal de Camposancos
decateime que moitas das figuras do
museo do Trega encaixarían perfecta-
mente na súas árbores e alí comecei a
madurar a idea. Fíxose un proxecto
por computador.
Ti só?

Non, coa colaboración da artista Gemma
Marqués e de Dani, o seu home. Viña-
mos á noite en pleno mes de outubro
cun proxector
Miña nai..

Ata tivemos que pedir un xerador eléc-
trico, a verdade foi toda unha odisea
Supoño que teriades que solicitar moi-
tos permisos?

E tanto que si, estivemos dous anos
loitando.
A resposta das distintas administra-
cións foi positiva?

Foi moi complexo, derivado da com-
plexa situación política do concello da
Guarda. Nun principio no PSOE , pre-

sentándolle as referencias de Allariz e
do bosque de Oma, de Ibarrola, pare-
ceulles moi ben, logo cando chega Bea
do BNG á concellería de cultura tamén
me deu o seu apoio, pero, como sabes,
o BNG deixou o goberno e as súas
áreas foron novamente asumidas polo
PSOE, e alí, non sei por que, mudou o
conto e de súpeto a mesma concelleira
que nos dixera que si, agora non sei
cal é a razón dinos que non é un
proxecto viable.
E nese momento en que fase estaba o
proxecto?

Aproximadamente estaba pola metade
Como lograstes rematalo?

Pois grazas á axuda de Entidade Local
Menor e en particular, non é porque
estea aquí con nós, é porque é verdade,
grazas á xestión da súa presidenta.
Está rematado o proxecto?

A pintura si,  o que aínda falta son os
paneis informativos.
Por que non están postos os paneis?

Iso nun principio ía ser financiado pola
DEP, pero non sei por que agora seica
mudaron de opinión. Están patrocinando
outros proxectos semellantes e este
non, a verdade non nos explicamos a
razón do cambio de criterio. O único
que se me ocorre son razóns de tipo
político porque outras con franqueza
non atopo.
Cobrastes polo traballo?

Non, foi de balde.
Que receptividade atopastes  na po-
boación camposina e guardesa en
xeral a este proxecto?

Enormemente positiva, pero sen ningún
tipo de matiz, todo o mundo que o ten
valorado amósase moi satisfeito. Cremos
que pode ser un atractivo máis engadido
aos numerosos atractivos que xa posúe
Camposancos.
De todos os proxectos artísticos que
fixestes na túa vida este é do que estás
máis orgulloso?

Si, sen dúbida.

Xullo 2020 [XXV]
entrevista
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UN AMBIENTE MÁXICO, NUN LUGAR MÁXICO
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AGROMOTO MARTÍNEZ, S.L.
VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Motocicletas y Scooters Multimarca

Maquinaria Agrícola, Forestal y Jardín

Diagnosis Moto Multimarca

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

Carretera de Eiras, 6
SAN JUÁN DE TABAGÓN, O ROSAL
629 30 91 95 - 659 44 30 20
talleresmvrosal@gmail.com

"ESPECIALIDADE EN PULPO,
PEIXES E CARNES"

En Camposancos

TOMIÑO

O Concello de Tomiño vén
de contratar con cargo á sub-
vención de 275.442,83 euros,
procedentes da Deputación de
Pontevedra (Plan Concellos), a
24 persoas desempregadas, que
comezaron a desempeñar as
súas funcións de forma gradual
(as primeiras incorporáronse o
día 1 de marzo e as derradeiras
o 29 de xuño, tras o paréntese
do Covid-19). Esta importante
medida de fomento do emprego
(Liña 3 Emprego Plan Concellos
2020), permitiu ao goberno local
(que achegou pola súa banda
6.643,12€ de fondos municipais)
ampliar o seu cadro de persoal
con 4 peóns de xardinaría, 2
instaladores/as electricistas, 2
técnicos/as administrativos/as,

O Consello da Infancia e
Adolescencia de Tomiño reuniuse
TOMIÑO

O Consello da Infancia e
Adolescencia Voces Novas, de
Tomiño, celebrou a primeira
reunión despois da pandemia
do Coronavirus.

A xuntanza, que tivo lugar
ao aire libre, na zona do Lago
da Pedra, foi tamén a primeira
para os novos integrantes, unha
vintena, a razón de catro por
colexio de Primaria e outro
tanto do IES Antón Alonso Ríos.

Logo dunha rolda de pre-
sentación, con xogos e activi-
dades participativas, elixiuse á
representante do Consello que
actuará coma membro do xurado
do Certame de pintura ao aire
libre Antonio Fernández, na
sección infantil-xuvenil.

Asemade, acompañadas
pola concelleira de Infancia e

Mocidade, Fátima Rodríguez,
e coordinadas por Karina Bou-
zada, as novas e novos com-
poñentes, relataron a súa ex-
periencia do confinamento, sa-
lientando as dificultades de co-
bertura de internet e telefónicas
que sufriron en moitos casos,
e que lles dificultaron sensi-
blemente a elaboración das ta-
refas requiridas polos docentes.
Falaron tamén de como será o
vindeiro curso, do moito que
botaron de menos aos amigos
e familiares, e da data da vin-
deira reunión. Neste sentido,
decidiuse que cada xuntanza
será nun punto diferente da
vila, e concretamente a próxi-
ma, será no lugar de Grixó
(entre as parroquias de Barran-
tes e Tebra), a mediados de
agosto.

baixo miño

Tomiño amplía o
seu persoal con 24
novas contratacións 
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Tomiño comeza a reparación da ponte
tardomedieval de Taborda
TOMIÑO

O Concello de Tomiño vén de realizar
a primeira fase dunha serie de obras pro-
gramadas para a reparación e conservación
da ponte tardomedieval de Taborda, máis
coñecida coma “Ponte do hospital”.
Trátase dunha ponte do S.XVI (finais da
Idade Media) en cantería irregular, dun
so vano e cunha lonxitude de 7 metros
sobre o río Cereixo, que daba paso a un
antigo hospital existente na zona.

Tras unha inspección dos técnicos
municipais de Urbanismo, observouse
un deterioro importante debido, proba-
blemente, aos fortes temporais sucedidos
no inverno, que fixeron aumentar o nivel
da auga de xeito acelerado pero, sobre
todo, á existencia de tres árbores de porte
medio-grande, que tiñan as súas raíces

encaixadas entre as pedras de apoio do
arco. Os fortes e intensos ventos, fixeron
que as árbores traballasen de forma ne-
gativa, producindo desprazamentos das
pedras e afectando á estrutura. A maiores,
os altos niveles de humidade dos troncos
e raíces, ao empaparse, aumentaban o
seu volume, favorecendo o desprazamento
da cantería.

Inmediatamente, deuse parte á policía
local da situación, a cal procedeu ao
valado da ponte, impedindo o paso de
peóns e de vehículos agrícolas, habituais
na zona.

Seguidamente, procedeuse á execución
da primeira fase do arranxo e recuperación
da estrutura tardomedieval, consistente
na corta das tres árbores que medraban
dende a base da ponte. 

O Rosal contrata a 8 persoas ao abeiro
de programas de fomento do emprego
O ROSAL.

O Concello do Rosal incorporou este
mércores 1 de xullo a 8 novos traballa-
dores e traballadoras contratados ao
abeiro de diferentes programas que buscan
o fomento da colocación de persoas ins-
critas como desempregadas no Servizo
Público de Emprego de Galicia. Así,
dende hoxe, o Concello conta na súa
plantilla cunha técnica forestal, cun oficial
albanel para a revalorización de espazos
públicos e con seis peóns de recollida de
lixo e limpeza viaria e forestal máis. 

Así, a través do programa de fomento
do emprego no medio rural Aprol Rural
2020, o Concello contratou unha técnica
forestal a xornada completa durante 9

meses para a tramitación dos expedientes
relacionados coa prevención de incendios
forestais e limpeza de fincas. Ademais,
ao abeiro da segunda quenda do Plan
Concellos 2020 da Deputación de Pon-
tevedra contratáronse a dúas persoas
para os postos de oficial albanel para a
revalorización de espazos públicos e de
peón de recollida de lixo e limpeza viaria
e forestal. Estas dúas persoas contaran
cunha xornada completa e a duración do
contrato será de seis meses.

Xa por último, procedeuse á con-
tratación doutras cinco persoas de-
sempregadas perceptoras da Risga
como peóns para o servizo de limpeza
viaria municipal. 

baixo miño

MAQUINARIA
PLANTAS E COMPLEMENTOS PARA

A XARDINERÍA
ALIMENTOS E COMPLEMENTOS

PARA MASCOTAS

REGUEIRO, 31 B
AREAS - 36711 - TUI

986 698 210  -  678 677 480
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BAR 
PUENTE

reportaxe de Montse Fajardo

O30 de abril de 2020, en pleno con-
finamento pola pandemia da CO-

VID, o Consello da Xunta acordou re-
activar a tramitación dos procedementos
de avaliación ambiental de 975 proxectos
industriais suspendidos polo Estado de
Alarma, entre eles os parques eólicos da
Serra da Groba e do Galiñeiro. A nova
levantou un tornado de protestas de di-
versos colectivos afectados que denun-
ciaban que a restrición de movementos
orixinada pola pandemia eivaba o seu
dereito a recibir cumprida información
sobre o impacto no territorio dos proxectos
a través dos trámites de exposición pú-
blica,  e condicionaba a posibilidade de
presentar alegacións, ao estar imposibi-
litada a xuntanza das agrupacións así
como a realización de consultas aos téc-
nicos da administración para coñecer o
alcance real dos proxectos.

No caso concreto da Groba e do Ga-
liñeiro, a instalación dos parques eólicos
conta cunha masiva oposición social
dado o valor patrimonial e ambiental da
zona onde se pretenden instalar os muíños.
Desde o colectivo SOS Groba entenden
que a necesidade de apostar por enerxías
renovábeis non pode furtar o debate
sobre a ordenación do territorio. O que

se pon en cuestión non é a enerxía eólica:
É indubidábel o beneficio dunha enerxía
non fósil. O debate está no modelo de
explotación: onde se colocan os parques
e a quen benefician. Entenden que o
acordo do 30 de abril é un novo exemplo
que viría a confirmar que todas as deci-
sións tomadas desde o goberno do Partido
Popular oriéntanse a facilitar os proxectos
empresariais a costa dun menor protec-
cionismo ambiental.  E como xa pasara
coa exposición pública do campo de
golf de Baredo, en Baiona, realizada en
época estival,  escolleuse á mantenta a
época do confinamento para intentar
minimizar a resposta cidadá.

Mais a situación sanitaria non impediu
que SOS Groba dese a voz de alarma e
xunto a outros 106 colectivos de todo o
país constituíse a plataforma Alerta Am-
biental Galega co obxectivo de recorrer
o decreto autonómico e alegar contra un
proxecto ao que veñen amosando opo-
sición desde fai máis dunha década.
“Estase levando a cabo unha industria-
lización dura e irreversíbel do monte”
explica Xosé Lois Vilar, presidente de
SOS Groba.  Entenden que a necesidade
de optar por renovábeis non pode levar
a inzar todo o monte galego de muíños,

como no seu día se fixo cos eucaliptos,
a golpe de decisións empresariais. Ven
necesaria a creación dun plan de orde-
nación que unha vez establecido o número
de torres a colocar no país, estude en
que zonas sería máis adecuado poñelas:
“O que non pode ser é que non quede
un monte en toda Galicia sen muíños,
nin que todo se mida polo beneficio
empresarial, porque o monte ten un pa-
trimonio de valor incalculábel que non
se pode por á venda”. Neste senso, en-
tenden que os parques eólicos incluídos
no actual proxecto da Consellería de In-
dustria porían en perigo unha zona con
interese paisaxístico, medioambiental e
histórico cultural.

Os tesouros da Serra da Groba
A Serra da Groba é un impoñente

macizo orográfico que se estende desde
o esteiro do Miño ata a ría de Baiona e
chega a alcanzar os 675 metros de altura.

Nela, a presenza humana remóntase ao
Paleolítico e mantense durante séculos
de xeito ininterrompido como evidencia
a importante presenza de arte rupestre.
Está na Groba A Laxe Cruzada onde se
atopa o labirinto máis grande de Europa,
o Regueiro do Vilar co seu barco para
testemuñar os contactos comerciais cos
pobos mediterráneos ou a estación do
Outeiro dos Lameiros, que converten á
Groba nunha das zonas do mundo con
maior densidade de arte rupestre por
quilómetro cadrado. Ademais, conta con
elementos singulares como os muíños
naviculares, unha das primeiras pegadas
da nosa agricultura.  E xunto á pedra, a
auga: Lagoas, fervenzas, turbeiras e
pozas estacionais cumpren unha impor-
tante función nun ecosistema que conta
con especies únicas e en perigo de ex-
tinción.  Como exemplo o carabus gali-
cianus ou escaravello de patas vermellas

A inclusión dos parques eólicos da Groba e do Galiñeiro nos
proxectos industriais axilizados pola Xunta durante a pandemia
reabre o debate sobre a necesidade de compatibilizar enerxía
renovábel e protección de espazos con valor patrimonial

UN  PAÍS QUE NON TEN PREZO



que o vicepresidente de SOS Groba,
Xilberte Manso,  localizou na regueira
do Niño do Corvo e que ata ese momento
só se detectara en Asturias. Ou a píntega
rabilonga. Na Groba están presentes o
90 por cento dos anfibios existentes en
Galiza, o 60 por cento dos réptiles e un
35 por cento das aves. E ademais, explica
Manso, é zona de tránsito de colonias
de paxaros que pasan na Groba o outono
e a primavera. Tratase dunha espectacular
paraxe que, entende o colectivo, corre
perigo cos proxectos eólicos, non só
polo impacto das torres senón, e sobre
todo, polas pistas de acceso que hai que
abrir para a instalación dos parques,  a
súa posterior comunicación e a evacua-
ción da enerxía xerada.

O proxecto posto en marcha pola
Consellería de Industria suporía a insta-
lación dun total de 44 aeroxeneradores
na Serra da Groba e 13 no Galiñeiro.
Distribuiríanse nos parques eólicos de
Albariño (11), Merendón (7), Torroña
(10), Torroña I (4), Torroña III (10) e O
Rosal (2). Habería ademais catro subes-
tacións de transformación.

Sería unha importante ocupación do
territorio que, entende SOS Groba, afec-
taría tamén ao gando da zona e particu-
larmente aos cabalos salvaxes. A serra
conta coa poboación de garranos máis
grande de Europa. Trátase da raza máis
antiga do mundo, descendente daqueles
recollidos na arte rupestre do Cantábrico
e o Sur de Francia. “Co paso dos séculos
-explica Xilberte Manso- as razas fóronse
mesturando pero a da Serra da Groba é
a que ten as características máis seme-
llantes á daqueles cabalos pintados hai
séculos”.

Por todo iso, cando en 2012 a Xunta
propuxo ampliar a Rede Natura, o orga-
nismo que preside Vilar realizou unha
ambiciosa proposta para estender a súa
protección a gran parte da Serra da
Groba, mentres que o grupo parlamentar
do BNG presentou unha iniciativa para
que a Serra do Galiñeiro se incluíse no
actual Parque Natural de Aloia. Mais o
goberno galego nunca chegou a aprobar
estas figuras de protección, que impedirían
a colocación de parques eólicos.

Galiza espremida para beneficio das
multinacionais

Desde SOS Groba insisten en que a
súa loita non é contra a enerxía eólica
senón contra “este xeito de explotala,
sen ter en conta o lugar onde se colocan
os parques e primando por riba do pa-
trimonio natural os intereses económicos
das multinacionais”. Entenden que á
hora de estudar a relación entre custo e
beneficio da produción de enerxía re-
novábel hai que ter en conta máis cues-
tións que as puramente económicas,
“poñendo tamén en valor o modo de re-
lacionarnos coa natureza. Non ten sentido
que por un lado avoguemos por enerxías
sustentábeis e por outro poñamos en
perigo pasaxes de gran valor medioam-
biental para xerala”, razoa Manso.  Os
detractores do proxecto entenden que
hai que diferenciar entre o prezo e o
valor das cousas “porque se só medimos
a rendibilidade en euros, gaña o capital.
Hai cousas que non se poden pagar con
cartos”.

Lamentan que desde algúns secto-
res, mesmo en relación co monte, se
acepte como bo calquera proxecto que
poida supoñer beneficios ou a creación
de postos de traballo –neste caso moi
reducida pois só faría falta persoal de
mantemento- sen ter en conta todo
este prexuízo que padecería a sociedade
no seu conxunto pola destrución do
territorio. E entenden que este tipo de
iniciativas, aínda cando se poñen en
marcha en territorios non tan sensíbeis
como a Groba, deben reverter en be-
neficios para a poboación que os so-
porta e para o conxunto da sociedade.
Neste senso, entenden que un parque
eólico debería ser xestionado de forma
conxunta pola iniciativa privada e a
pública, por exemplo a través da par-

ticipación dos concellos que, cos par-
ques, poderían producir enerxía reno-
vábel para o mantemento dos seus
servizos ou mesmo xerar ingresos para
toda a poboación, tendo en conta que
os euros prodúceos un vento que non
ten dono.

Mais,  os pasos dados neste negocio
pola Xunta do Partido Popular, primaron
ata o de agora os intereses privados, e,
de feito, coa aprobación no 2017 da lei
de fomento da implantación de iniciativas
empresarias de Galicia,  coñecida como
“lei de depredación” coartouse a posi-
bilidade de negociación dos propietarios
dos terreos, neste caso as Comunidades
de Montes, pois a Xunta pode declarar
un parque eólico de utilidade pública
ou interese supramunicipal, e os terreos
expropiaríase sen consentimento do pro-
pietario o que reduce o prezo. Ademais,
como ocorre no caso da Groba, dividir
as explotacións eólicas en varios parques
permiten ás empresas eludir a normativa
estatal, fixada para explotacións de máis
de  50 megavatios, que é moito menos
permisiva co impacto ambiental que a
autonómica.

Así as cousas, o negocio que agocha
o vento en paraísos galegos como a
Serra da Groba sopra a favor de moi
poucas firmas, moitas delas participadas
por empresas transnacionais con sede
noutro tipo de paraísos: Iberdrola, Ac-
ciona, Enel Green, Power, Gas Natural
Fenosa, EDP, Elecnor, Norvento e Eu-
rovento, que ten os seus ollos posados
no Valmiñor, posúen a práctica totalidade
dos megavatios que se reparten polos
parques do país. Os colectivos do Val
Miñor están intentando que non alboroten
tamén o seu Galiñeiro.
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“Ven
probar o

noso cocido
e o noso
carneiro”

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

Aposta polas
actividades ao aire
libre no verán

reportaxe / baixo miño

P ROSAL.

A nova realidade mudou tamén a
forma de vivir o verán no Rosal. Se-
guindo as recomendacións sanitarias
para previr posibles riscos de contaxio,
o Concello aposta este ano por ofrecer
unha programación de verán ao aire
libre para toda a familia na que os ve-
ciños e veciñas poderán desfrutar durante
os meses de xullo e agosto de visitas
guiadas, concertos, cine e espectáculos
de rúa polos barrios. Todas as actividades
terán aforo limitado e naquelas que se
celebren nun recinto o público perma-
necerá sentado en cadeiras distribuídas
de xeito que se manteña a distancia in-
terpersoal e tomando todas as medidas
de seguridade indicadas polas autori-
dades sanitarias. O Concello aposta
este ano por ofrecer unha programación
de verán ao aire libre e en pequeno
formato para toda a familia na que os
veciños e veciñas poderán desfrutar. 
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GONDOMAR

Reunida a Asemblea Veciñal
por un Transporte Digno para
Gondomar (AVTG), na estación
de autobuses de Gondomar na
tarde do sábado 4 de xullo de
2020, acorda trasladar publica-
mente o resumo do tratado e
acordado.

Nestes primeiros días do mes
de xullo ás empresas que operan
en Gondomar comezaron cos
horarios de verán. No caso da
empresa Melytour desaparecen
as liñas das parroquias de Couso,
Peitieiros, Morgadáns e Chaín,
volven suprimir frecuencias e
non hai transporte os domingos
e festivos. No caso de ATSA,
non hai liñas os sábados pola
mañá que comuniquen coa zona
de praias nin para o ocio nin
para se poder desprazar moitas
persoas quen traballan no verán
nos concellos de Baiona ou Ni-
grán.

No servizo de Mobilidade
da Xunta informaron á AVTG
de que as empresas están en
prorroga forzosa, xa que as con-
cesións actuais remataron en de-
cembro de 2019, e que por esa
razón non lle podían esixir que
repuxeran o servizo anterior á
COVID, xa daquela deficiente.
“Na nosa opinión, iso pasa por-

que o goberno da Xunta, por
mala xestión, non realizou o
concurso do novo plan coa an-
telación suficiente para que poi-
dera poñerse en marcha a pri-
meiros deste ano 2020, como
prometeran”, acusan desde a
AVTG. “A culpa e súa, pero as
consecuencias pagámolas, como
sempre, as persoas usuarias do
transporte”.

E se antes se aducía que non
había viaxeiros, no tempo pos-
Covid, cando o distanciamento
físico e o uso de máscaras son
de obrigado cumprimento, non
se dan as mellores circunstancias
para que o uso do transporte
público medre. Pero haberá que
facer que a xente volva confiar
no transporte público colectivo
non só como elemento impres-
cindible para a mobilidade das
persoas que non conducen ou
non poden ter un medio de trans-
porte propio, senón tamén como
medio seguro, máis accesible
economicamente e ambiental-
mente máis sostible ao se reducir
o uso de vehículos particulares.

GONDOMAR

A Plataforma Gondomar Fi-
bra Xa! congregou no Parque
da Coelleira de Gondomar a
medio centenar de persoas do
concello para expoñer a situación
de carencia grave dos servizos
de internet, dos plans de des-
pregamento da fibra óptica e as
accións que estamos a propoñer
para esixir ás empresas e enti-
dades públicas que cumpran cos
compromisos adquiridos e fi-
nanciados con fondos públicos.

Moitos veciños quixeron
expoñer a problemática dende
a súa óptica persoal, no que ten
que ver cos seus comercios ou
centros laborais, ou os problemas
que teñen para compatibilizar o
traballo desde as casas co estudo
de fillas e fillos. Tamén se co-
mentou a evidente necesidade
de esixir unha maior implicación

por parte dos responsables pú-
blicos, especialmente á corpo-
ración municipal, pero tamén á
Deputación, á Xunta ou ó go-
berno central; e especialmente
ante eventualidade de que nos
atopemos nunha nova situación
de confinamento, algo que sa-
bemos que pode chegar.

Despois dunha horiña larga
de conversa veciñal iniciamos
un pequeño traxecto despregando
unha grande pancarta diante da

Casa do Concello e continuamos
ata a tenda de Movistar para
amosar a nosa reclamación pú-
blica.

Dende xa imos comezar unha
colleita de sinaturas máis ex-
pansiva por todas as parroquias
do noso concello e preparar
unha demanda colectiva a Con-
sumo coordinada a través da
Plataforma, así como ó Valedor
do Pobo e outras autoridades
competentes.

Nova convocatoria de Gondomar Fibra Xa! Asemblea veciñal por un
transporte digno para Gondomar

val miñor



NIGRÁN.

O Concello de Nigrán in-
vestirá 250.000 euros na reha-
bilitación integral do muíño de
Porto do Molle, situado en pleno
parque empresarial ao carón do
río Muíños e en estado ruinoso
desde hai máis de 30 anos pese
ao seu gran valor histórico e et-
nográfico. Así, o obxectivo do
proxecto é reparalo respectando
ao máximo a súa orixinalidade
e poñelo a funcionar mediante
a reposición dos mecanismos
actualmente desaparecidos e da
disposición dunha nova canle
hidráulica. En definitiva, o Con-
cello desexa por en valor esta
edificación tradicional de ex-
cepcional interese cultural.

A construción, de gran valor
histórico e catalogada como Ben
de Interese Cultural (BIC), é

unha das máis grandes da co-
marca cunha planta rectangular
de 25 x 6,5 m e chegou a ter
tres moas en funcionamento,
pero debido ao paso do tempo
ten importantes perdas nos muros
e carece de cuberta e maquinaria
e mesmo de canle hidráulica.
Trátase dunha edificación do
S.XVIII que consta do propio
muíño, almacén e vivenda anexa
nun único volumen no que o
sótano está aberto ao exterior
mediante tres arcos de medio
punto polos que ía a auga tras
moverse o mecanismo de rota-

ción; as obras e movementos
de terra no parque empresarial
implicaron soterrar a súa cana-
lización de abastecemento e eva-
cuación ao río Muíños, polo
que actualmente non poderían
funcionar os aparellos, sen em-
bargo, o proxecto contempla
activar unha das tres moas ori-
xinais creando un circuíto pe-
chado que empregue un estanque
anexo á construción. Co fin de
respectar ao máximo a súa fac-
tura orixinar, o Concello conta
para realizar o proxecto co propio
asesoramento de Angel Fernán-
dez Misa, fillo dos últimos mui-
ñeiros e quen vivíu nel ata os
20 anos de idade. "Era o muíño
máis produtivo de todo Nigrán,
ao que viña máis xente, porque
tamén era o máis barato", recorda
Lito.
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250.000 euros para rehabilitación do
muíño de Porto do Molle

GONDOMAR

O concello de Gondomar a
traveś de diversas subvenciońs
apostou pola xeracioń de em-
prego “porque vivimos mo-
mentos difićiles neste sentido”.
Desta forma, dependendo do
caso, 18 persoas incorpoŕanse
ao persoal durante seis ou nove
meses ocupando diferentes fun-
ciońs, segundo as necesida-
des.

Nesta ocasioń, a traveś de

diferentes subvenciońs, con-
trataŕonse 11 peońs de obra
pub́lica, dous auxiliares admi-
nistrativas, 1 padeeiro, e un
tractorista. Tameń se sumará
unha tećnica para a aŕea de tu-
rismo, unha enxenẽira forestal,
e unha mestra composteira.
Esta uĺtima traballadora, con-
tratada no marco do Plan Re-
vitaliza da Deputacioń Provin-
cial, inicialmente ten un con-
trato por un ano.

Gondomar incorpora 18 novos
traballadores

Damás Apostólicas, 19 - A Ramallosa, Nigrán
627 083 391

destroyatatoostudio@gmail.com
@destroyatatoo

val miñor
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