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Cando eu tiña a idade que ten agora
a miña filla, catorce anos, devoraba

con avidez as novelas de Agatha Chris-
tie. Encantábame mergullarme naque-
las misteriosas viaxes imaxinarias
creadas pola escritora inglesa de pro-
dixiosa imaxinación, nas que,  aos
poucos ían agromando pistas que tra-
taban de facilitar que o lector ou lectora
puidese descubrir quen era a persoa
que cometeu o asasinato descrito, antes
de rematar a lectura do libro. Entre
todas as obras desta autora británica
gustábanme especialmente aquelas
protagonizadas polo detective Hercules
Poirot, que se non me falla a memoria,
xa hai moitos anos que non leo ese
tipo de literatura, era de orixe belga.
Neste tipo de obras, relatábase miste-
riosos asasinatos, que na maioría dos
casos se resolvín da maneira máis sor-
prendente, pois a persoa responsable
adoitaba ser  aquela que non parecía
ter ningún tipo de interese na morte

da vítima. Agardo que no caso ao que
se refire o título deste artigo a solución
ao oxímoro que formula o seu enun-
ciado sexa,  como nas novelas de Agat-
ha Christie, a máis inverosímil e ines-
perada porque, como sexa a que eu
penso,  moitas persoas de boa fe, des-
cubrirán abraiadas, máis pronto que
tarde, que levamos décadas vivindo
nunha mentira.

A solución sobre cal é a forma de es-
tado máis adecuada para calquera ob-
servador imparcial aséptico, é moi sin-
xela. Só compre responder a unha pre-
gunta moi doada para cuxa resposta
non é preciso nin sequera esgrimir nin-
gunha das supostas falcatruadas  que
calquera persoa que exercese a máis alta
maxistratura dun estado puidese ter co-
metido:

É máis xusto e democrático que a
xefatura do estado sexa patrimonio per-
petuo dunha soa familia e se transmita
entre os seus descendentes indepen-
dentemente da catadura moral ou das
capacidades intelectuais das persoas que
a xenética decida que deban ocupala?
Ou resulta pola contra máis xusto e de-
mocrático que os cidadáns e cidadás

poidamos escoller cada certo tempo á
persoa que queiramos que desempeñe a
representación institucional do estado
no seu posto máis elevado?

A totalidade de persoas desideolo-
xidazas e sen   militancia política que
contesten a esta pregunta sen ningún
tipo de apriorismo van dicir o mesmo.
E non vou perder un minuto en con-
testar ás excrecións de bile que soen”
argumentar” os que ou ben desde unha
posición interesada, ou ben porque se
senten cómodos na posición de lacaios,
ou ben por puro fanatismo tratan de
defender o que non é racionalmente
defendible, pois son tan sumamente
simples e puerís que me aburren sobe-
ranamente.

O meu traballo fai que teña a opor-
tunidade de coñecer a un volume eleva-
dísimo de persoas, entre elas moitas
mulleres e homes militantes do partido
socialista. Son persoas dignas ás que
respecto, a algunha quéroa moito. A
práctica totalidade, xa sexa desde unha
interpretación social liberal da realidade,
xa sexa desde unha visión socialdemó-
crata e incluso, que tamén as hai, desde
unha óptica socialista non queren saber

nada da monarquía borbónica e teñen o
no corazón e na cabeza a República
como arquitectura ideal do estado. Porén
ao longo da historia do postfranquismo
as distintas executivas que tivo o PSOE,
fosen da sensibilidade que fosen sempre
amosaron unha distancia sideral con
relación ás súas bases e se converteron
no principal problema que impide man-
dar ao sumidoiro da historia á monarquía
restaurada pola vontade do tirano  Fran-
cisco Franco. E así imos rematar da
mesma maneira que comezamos; Cal
será a razón que explique o oxímoro
que supón definirse como socialista e
monárquico?, algo tan difícil como ser
toureiro e vegano ou cristián e ateo ao
mesmo tempo.

Se cadra é que a democracia que
xorde tras a morte de Franco, pode ser
pero só un pouquiño?. Se cadra malia
que unha abafadora maioría así o dese-
xase a arquitectura do estado non pode
ser mudada porque non nolo permiti-
rían?

PS. Escribo este artigo o 9 de agosto,
día no que nos deron a coñecer que a
fiscalía da Audiencia nacional abre dili-
xencias contra Ana Pontón por dicir que
“non hai botafumeiro que elimine a
peste da casa real e que non pararemos
ata que xulguen aos borbóns por co-
rruptos e ladróns”. Agardo que a xustiza
suíza poida facer o seu traballo e que
todo se acabe coñecendo con claridade
ata que aos fiscais españois  e á executiva
do partido socialista se lle caia a cara
coa vergonza.
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editorial 

TINO LAGO Director de A Nova Peneira

O MISTERIOSO CASO DO
PARTIDO SOCIALISTA

OBREIRO MONÁRQUICO



opinión

Cando chega o mes de agosto, todos
estes últimos anos, é o tempo para

lembrar con agradecemento a aquela xente
que loitou soñando un mundo mellor, máis
xusto e libre. Datas que nos devolven á
aquelas outras nas que a represión se-
mentou gabias co sangue de persoas que
defendían ideais de dignidade. Mais este
ano de cautelas, moitas das celebracións
non convocaron máis que á lembranza
persoal ou moi simplificada daqueles outros
actos que sempre eran participados e que
se viñan celebrando concitados pola veci-
ñanza ou por un grupo de parentes ou
herdeiros da mesma causa. Non houbo a
celebración, en Abellá -Frades, de Manuel
Ponte Pedreira, Manuel Rodríguez “O As-
turiano” e Manuel Díaz Pan. Nin dos da
zona de Lourenzá e Mondoñedo, terras do
Gardarríos. Nin en Aranga, anque os da
Lexía terán un acto simbólico nada máis.

Agora a mediados de mes, tocáballe
nas Terras da Ulloa. Eran -noutros anos-
actos sinxelos, quizais un gaiteiro para
poñer un aire solemne. Alguén tomaba a
palabra para falar e que non se perdera a
esencia vital da poeira de pólvora quei-
mada e os ecos -quizais entre as silvei-
ras- dos derradeiros saloucos que miraban
horizontes novos. Lembrábase tamén a
aqueles que viñeron, en exércitos, co
paso firme das vinganzas, impoñendo
bágoas e silencio, medo e ameazas. Dei-
xaron tras de si, tras da súa gris ollada a

sombra e o lume do odio pretendendo
arrincar dos nosos rostros a luz branca
da esperanza, a idea dun mundo máis
xusto e libre.

Tratábase, se as circunstancias non o
impedisen, de volver alí e lembrar, limpar
ao redor da pedra, posta no 2008 por
petitorio popular, significando o lugar
onde mataron esas ansias de liberdade.
Unhas flores e silencio, pensar nos im-
punes xenocidas que dispararon labaradas
de rancor.

O día 14 de agosto en Saa, nos arre-
dores de Palas e Melide, lembramos a
Camilo Díaz Baliño e Sixto Aguirre Guerín,
asasinados. Este acto víñase facendo,
desde os principios do dous mil, sobre
todo polo empeño de Avelino Pousa An-
telo, quen iniciou as indagacións e pro-
curou datos da localización. Ademais del
outras persoas salientables asistiron
anualmente para esta memoria que ten-
tamos reconstruír e prognosticar. Un ano
veu Darío Rivas, artífice da acusación ar-
xentina contra o franquismo e os seus
crimes, fillo do alcalde de Castro de Rei,
asasinado en Cortapezas polos falanxistas
e que nos lembrou o seu parecer ao res-
pecto das leis que nos obrigan, facéndonos
sabedores de que tiñan aínda a marca
constrinxida do ditador. Outro ano veu
Isaac Díaz Pardo, fillo de Camilo Díaz
Baliño e alí, diante de todos nós, cun fío
de voz, recoñeceu que a morte que levara

ao seu pai fora un erro, pois por quen vi-
ñan era por el. Emocionado confesaba
con nós.

Anque o máis importante de todo é
que non se perda a razón e a memoria,
que non se perda e que nos mova a evocar
aqueles feitos e non deixar que volvan.
Lembrar tamén significa traer ao presente,
e non moi lonxe, pois en Vilouriz, lem-
bramos a Marcial Villamor Varela que o
mataran en Guintín cando o levaban a
Compostela. En Vilamor lembramos ao
Curuxás, Ramón Rodríguez Varela, mi-
neiro e anarcosindicalista da CNT. Lem-
branzas tamén para Primo Castro Vila,
quen fora alcalde de Agolada. En Piñeiro
lembramos a Delfino Liñeira Fraga que
fora directivo do sindicato de tranviarios
da CNT, executado no 37. En Curbíán, a
Benedito Fuentes Díaz, mariñeiro e te-
nente do Exército Guerrilleiro que morre
no 46 nun enfrontamento en Vilauxa.
Todas as persoas que morreron farían
unha lista interminable, de moitas delas
aínda non se sabe sequera onde están.
Deberamos traer ao presente o pasado,
sobre todo para garantir futuro.

Galiza debe, a esa xente que morreu
pola liberdade, a lembranza agradecida
que, por certo, hoxe dificultan gobernos
“democráticos”, esquecedores das páxinas
máis tristes da nosa recente historia, in-
hibíndose e procurando disimular os feitos
baixo a lánguida lousa da omisión e do

desprezo. Non o conseguirán! Lembra-
remos tamén aos que deixaron tanta dor
detrás das atrocidades, hoxe licuadas en
prantos. E a cantos fan festexo desta or-
fandade, sabendo tamén dos aproveitados
que coa memoria pretenden facer cam-
paña.
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EN PUXEIROS

BALDOMERO IGLESIAS
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BAR PAZO DE MOS

"EN PUXEIROS"

“Todo pasa y todo queda, 
pero lo nuestro es pasar”
Antonio Machado

OPorriño sempre percibiuse coma unha
vila de paso; coma un cruce de camiños

ou un lugar no que poderías pararte un
rato e mercar unha bola de pan para con-
tinuar o camiño. A xente coñece ou lle soa
o nome curioso do Porriño e é fácil que
pronto se lle asocie ao granito rosa, ao
pan, a Antonio Palacios, ao matadoiro, a
unha parada no Camiño Portugués, ás Gán-
daras e ao Faro de Budiño, ou ao lindano
ultimamente, por exemplo. Ademais tamén
é doado que o saiban situar no tránsito
cara a Vigo ou Portugal.  

Sen embargo, este feito convértese en
fatal cando tamén  é percibido ou vivido
así polas propias veciñas e veciños do
Porriño; e deriva en  tráxico cando é

forma de facer política e gobernar en todo
o que levamos de democracia.  O des-
coido de un é o proveito doutro:

No Porriño explotouse unha riqueza
natural coma as canteiras para enrique-
cemento das empresas e prexuízo para a
veciñanza que sufría tremores, contami-
nación ambiental e acústica, deterioro da
paisaxe e miraba como nada repercutía
en positivo a cambio. 

No Porriño a empresa Zeltia conta-
minou de lindano as terras en Torneiros
e esta contaminación estendeuse por toda
a vila e a veciña  Mos. O caso volveu
despois das obras en contrasto e ocupou
noticias en todos os  medios.parecía que
ía ser diferente, pero pese ao traballo do
noso grupo en todas as institucións, in-
cluída Europa, a veciñanza volve aceptar
coma espectadores algo que xa estaba aí. 

As Gándaras de Budiño son unha das
reservas naturais máis importantes de
España, forman parte da Rede Natura,
un valor ecolóxico e incluso económico
para O Porriño; sen embargo, tratouse
coma unha molestia para o paso do tempo,
para o o irremediable; había que deixalas
morrer. O urbanismo seguiu a senda do
caos, o crecemento sen guía, sen idea de
que tipo de urbanismo queríamos. 

A industria se instala, ocupa, se lle
favorece, mentres e o comercio local e o
campo e as parroquias esmorecen.

A parroquia de Torneiros só acumula

xente e problemas; nin vida económica,
nin social, nin cultural ou tan siquera un
servizos dignos para unha poboación de
clase media-baixa.

Instálase o escurantismo e clientelismo
na contratación; a falta de transparencia
e participación na toma de decisións clave.
Quen vai “pasando” polos diferentes go-
bernos municipais reflicten, acomódanse
e perpetúan esa “fatalidade”;  porque é
unha fatalidade, porque ao final si que
vivimos, crecemos, estudiamos, traba-
llamos, temos familia, fillos e fillas, fa-
cemos cultura e a necesitamos, ao igual
que o aire, a paisaxe, a vida social, a se-
guridade de pasear por rúas para as per-
soas; porque ao final si que padecemos
as crises no Porriño, padecemos as doen-
zas, os cheiros, a contaminación, a falta
de espazos para compartir, para vivir en
común, para sentirnos ben, e non só
“pasar o tempo”.

Non hai cabeza, planificación, pro-
xecto, nin sequera unha idea. Só reaccio-
namos e sempre coma espectadoras, coma
tertualianas de café/bar/terraza. E que
ben agora as redes para desfogarse e dar
un pouco a lata.

A Alcaldesa que temos chegou de fóra
e parecía unha oportunidade, pois ademais
é muller. Eu mesmo saudei este feito na
primeira investidura, aínda sendo do PSOE
e gobenando con UDDL. Sen embargo,
pronto divisou O Porriño como algo de

paso, sen empatía, sen crer nun proxecto,
sen amabilidade. Tomou primeiro o PSOE
e acabou co mellor ou máis á esquerda
que había nel; no Goberno acabou con
calquera esperanza de cambio. 

O BNG de Pedro Pereira mírase nunha
encrucillada: pode ser Alcalde, aínda que
accidentalmente, pero Alcalde. Hai que
tapar o nariz, deixar de “mirar” e correr
cara a diante para que non pille o pasado
e non salpique a roda con tanto barro. 

O PP cre, coma sempre fai a dereita,
que o pode é seu, por dereito real, e quen
estea aí é usurpador, o resto complices. 

Mágoa de alternativas, nós propuse-
mos unha, fóra a Alcaldesa, goberno a
tres e cambio radical das maneiras e for-
mas de facer política.

Mentres non teñamos alguén que crea
no Porriño, que cultive esa crenza coma
un proxecto; mentres non sexa así senti-
rémonos forasteiras na nosa vila e nunca
será o lugar para “vivir”. 

A Alcaldesa non é que sexa “estraña”
ao Porriño, a Alcaldesa reflicte o que
somos coma Porriño. Non está escrito
que teña que ser sempre así, pero empe-
ñámonos en convertelo en verdade ine-
xorable. 

Comecei citando ao mestre Antonio
Machado e vou rematar parafraseando
os seus versos dende o sentido existencial
ao político local: Todo pasa e nada queda,
pero o noso é pasar…

TODO PASA E NADA QUEDA NO PORRIÑOPEDRO OCAMPO 
de  Esquerda Unida Porriño



Agosto 2020 [5]

a louriña

MOS

No pleno do mes de xullo
no Concello de Mos, o Partido
Popular presentou unha mocioń
da Asociacioń de Vecinõs de
Vilar na que se reclamaba a mo-
dificacioń do proxecto que ten
a Deputacioń de Pontevedra para
a reforma da Estrada EP-2906.
O que pedián era retomar un
proxecto anterior, redactado can-
do o PP gobernaba a Deputacioń,
e o portavoz do BNG, Gustavo
Barcia, amosou xa naquel mo-
mento a suá estranẽza ante esta
iniciativa da equipa de goberno.
Pediu explicaciońs e votou en
contra da mocioń, ao entender
que o lugar onde deberiá ser de-

batida era o Concello de Re-
dondela, ao que pertence a pa-
rroquia de Vilar. A reaccioń do
grupo municipal do BNG foi de
sorpresa pero tameń de indig-
nacioń, non polo contido da mo-
cioń senoń polo propio feito de
presentala. En palabras de Gus-
tavo Barcia, “a alcaldesa recibe
na casa consistorial a unha aso-
ciacioń do concello vecinõ e
leva as suás reivindicaciońs ao
pleno, pero neǵase a atender as
demandas dunha parte do tecido
asociativo de Mos”. Denuncia
que “algunhas asociaciońs do
concello non son recibidas, non
obtenẽn resposta aos seus escri-
tos.

O BNG pide un trato equitativo
nas asociacións veciñais de Mos

PORRIÑO

Por primeira vez na historia
deste municipio, o Concello do
Porriño ven de acadar a apro-
bación pola Unión Europea dun
proxecto formativo sobre mo-
cedade e cambio climático. O
anuncio realizouno Lourdes
Moure, concelleira responsable
de Proxectos Europeos que é
unha competencia que se estrea
neste mandato no goberno mu-
nicipal.

O Concello do Porriño é o
promotor e coordinador do pro-
xecto que se circunscribe ao
“Programa de Desarrollo de Ca-
pacidades da Xuventude”, xes-
tionado directamente pola UE e

dotado cun orzamento de
150.000 €. Xunto co Con cello
do Porriño partici`pan diversas
institucións e universidades de
España, Portugal, Mozambique
e Cabo Verde.

O proxecto “EYFEC”, siglas
que corresponden a súa deno-
minación en inglés (“Empowe-
ring Youth for Facilitating Eco-
logical Transition”), ten como
obxetivo empoderar aos mozos
e mozas e ás institucións públicas
e organizacións non guberna-
mentais, polo desarrollo am-
biental e sostible.

A concelleira Lourdes Moure
explicou que “o proxecto ten
como destinataria á mocedade

e como propósito convertir aos
nosos mozos e mozas en axentes
activos contra o cambio climá-
tico”. Lembrou que neste eido
“O Porriño tivo un papel moi
sobranceiro como acreditou a
implicación de centos de esco-
lares e os seus centros educativos
nas reivindicacións dos ‘Fridays
for Future’ que se celebraron na
nosa vila”.

Tamén lembrou a “partici-
pación de Miriam Campos Leirós
na Cumbre do Cambio Climático
en Madrid en representación do
movemiento “Profes polo futuro”
que tivo o seu centro de opera-
cións no CEIP Antonio Pala-
cios.

A UE aproba un proxecto formativo porriñés
sobre mocedade e cambio climático 
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Como che vai a vida Viki?
Ben, pois no que atinxe á miña vida
política, que imaxino que é ao que se
refire a pregunta pois traballando moito,
tanto no concello como na deputación
e con moitísima ilusión.

Pois estar ilusionada nunhas circuns-
tancias como estas xa ten mérito.

Estar ilusionada non é incompatible
con que sexa plenamente consciente
do momento tan sumamente complexo

que vive a sociedade galega e de que
estea firmemente comprometida,  desde
a máis absoluta humildade, en pór o
mellor de min mesma para contribuír a
superalo.

Ti es deputada provincial de cultura,
vaia situación máis horrible pola que
atravesa o sector.

E tanto que si. Eu creo que as adminis-
tracións debemos de multiplicar os es-
forzos e o  noso compromiso co sector

para apoialo, para minimizar o tremendo
impacto que están a padecer. Todo o
contrario que fai o concello de Mos,
que aproveita a pandemia sanitaria para
desentenderse deles e deixalos á súa
sorte. É o típico modus operandi do PP
ante as crises: sálvese quen poida. De
feito no verán o concello non vai facer
nada, pero nada en absoluto.

Nin sequera ofrecer algunha  liña de
axuda para o sector cultural que ten
o seu modo de vida tan limitado cando
non pechado?

Nós pedimos que o Concello ofrecese
algunha liña de axudas para autónomos
e pequenos empresarios de Mos, e  a
resposta foi moi clara: Non.

O grupo municipal do PSOE acaba
de ter unha ruptura pois unha conce-

lleira pasou a ser non adscrita. Por
que?

É unha decisión persoal que tomou esa
concelleira, que está no seu dereito de
conservar a acta, aínda que este tipo de
actuacións eu non as comparto.

No pleno no que anunciou a súa deci-
sión manifestou graves acusacións
contra o grupo municipal socialista e
afirmou sentirse marxinada.

Non vou entrar nese tipo de debate.
Nós non marxinamos a ninguén e o
ambiente da agrupación local é excep-
cional, de comodidade e de traballo
leal.

“AS PERSOAS QUE DEPOSITARON A
SÚA CONFIANZA NOS SOCIALISTAS DE
MOS, PODEN ESTAR ABSOLUTAMENTE
TRANQUILAS: SOMOS E SEREMOS
UNHA ALTERNATIVA SÓLIDA E
SOLVENTE AO DESGOBERNO DO PP”

VITORIA ALONSO. VOCEIRA DO PSdeG EN MOS

Vitoria Alonso, Viki, é a voceira dos socialistas de Mos, lidera o principal
grupo de oposición ao partido popular local e é deputada provincial.
Despois dun curso político de enorme intensidade tiñamos gañas de
sentarnos con ela para coñecer a súa valoración da actualidade política.
Velaí vai o que deu de si a nosa conversa.



Cal é a situación económica do Concello
de Mos?

Neste ano xa van arredor de 2.000.000€
de facturas impagadas que levaron a
recoñecemento extraxudicial de crédito.
A xestión é pésima analícese desde o
prisma que se analice. E ultimamente
nos estamos a decatar dunha práctica
peculiar, que consiste en pagar gastos
que non están en partidas orzamentarias
e non pagar os que si están.

A pleno, no ordinario de xullo, levaron
máis de millón e medio de facturas
que estaban fóra do orzamento. A li-
quidación do ano 19, que levaron ao
pleno de xullo tiña os informes da in-
tervención de bastante antes das au-
tonómicas, por que a levan ao pleno
de xullo, despois das eleccións?

Por outra parte a regra de gasto do an-
terior Plan Económico incumpriuse, e
non queda outra que facer un plan
novo, os informes de intervención re-
ferentes a evitar os gastos que non
sexan estritamente necesarios incúm-
prese sistematicamente. En definitiva
a xestión económica deste concello,
mírese como se mire, é desastrosa.

Sénteste cómoda exercendo a oposi-
ción?

Eu, como non podía ser doutro modo,
estou onde me puxeron os votos das
veciñas e veciños e exerzo a miña labor
con orgullo, responsabilidade e da
mellor maneira que podo e sei. Porén,
facer política neste concello non é fácil
pois a alcaldesa trata de disimular a
súa carencia argumental con agresivi-
dade, ao modo Cayetana Álvarez de
Toledo, e converte os plenos en exer-
cicios de crispación nos que é moi

complexo facer política construtiva.
Por outra banda as súas deficiencias
democráticas son notorias, cando algo
non lle gusta retírache a palabra e
punto. E non creas que iso o fai só coa
oposición, cando algún compañeiro
seu fala algo que non lle gusta córtalle
de contado. Quero dicir tamén que as
persoas que depositaron a súa confianza
no PSOE de Mos, poden estar absolu-
tamente tranquilas porque a nosa alter-
nativa ao desgoberno popular é sólida
solvente e coa vontade inequívoca de
que, nas vindeiras municipais, Mos
teña o cambio político que precisa e
merece.

E como deputada provincial estás có-
moda?

Si. A maneira de dirixir a administración
provincial é moi diferente a como se
fai no noso concello. Na DEP poderase
acertar ou equivocarnos pero a vontade
é de tratar a todos por igual con equidade
e xustiza.

Ben, algún alcalde e alcaldesa do PP
non di o mesmo

Estou segura de que o que din en
público non é o mesmo que o que pen-
san, xa que na DEP trátase a todos por
igual e iso non é cuestionable obxecti-
vamente.

O mes pasado a AVV da Portela de
Tameiga manifestou na Peneira que
non eran recibidos polo goberno mu-
nicipal

É que este goberno trata de maneira
diferente aos veciños segundo os perciba
como os seus simpatizantes ou non.
Unha auténtica vergonza vaia. De feito
recibe a veciños de Vilar, en Redondela,
acompañados pola voceira do PP de

Redondela, e non o fai con esa asocia-
ción que mencionas. Ese tipo de prác-
ticas son intolerables.

Como vai o asunto do Celta?
Nós presentamos unha moción pedindo
a retirada do proxecto pois entendemos
que cos informes desfavorables que
existen non ten cabida.

E o seu resultado?
Nin a levou a pleno. As obras de
Pereiras seguen avanzando e o de Ta-
meiga,   a ver como evoluciona, pois a
única vía que ten é a expropiación.
Teño a sensación de que o asunto Ta-
meiga resolverase vía xudicial, non
vexo outra saída.

Vaia decepción o resultado das auto-
nómicas?

Si, a verdade é que non era o que espe-
rabamos. Toca reflexionar e traballar
máis e mellor para conectar coas maio-
rías sociais de Galicia e dar a coñecer
o noso proxecto para solucionar os
moitos problemas que a xestión do PP
xerou na nosa comunidade autónoma.

O futuro de Gonzalo Caballero?
El é o noso Secretario Xeral, e o seu
futuro é cousa súa.

Ti avalas a xestión da executiva do
PSdeG?

Si.
Eu xa levo uns aniños neste mundo,
Viki, e tradicionalmente a vida interna
do PSdeG non se caracterizou pola
placidez.

Pois a miña percepción é que a vontade
maioritaria da militancia é a unidade,
a cohesión e a consideración clarísima
de que o adversario é a dereita. En
Pontevedra, que é o que eu coñezo, a
saúde interna do PSdeG é moi sólida.

De feito os resultados de Pontevedra
foron razoablemente satisfactorios.

Entón podes dicir que David Regades
e o seu equipo fixeron todo o que pui-
deron para que Gonzalo Caballero
gañara as eleccións autonómicas?

Si, rotundamente si, sen o menor aceno
de dúbida, si.

Rematamos Viki, non podo deixar de
preguntarche pola fuxida do que foi
xefe do estado nos últimos 40 anos e
de amosarche a miña decepción pola
posición tan timorata e ambigua do
partido socialista.

Hai un importantísimo segmento da
poboación, que está cómoda coa actual
arquitectura do estado.

Estou de acordo, pero tamén os hai, e
cada vez máis, que non o están

Son absolutamente consciente.
Non é posible cuantificar pero que o
debate está na sociedade de maneira
moi intensa é incuestionable, entón,
por que non preguntar o que nunca
se preguntou?

Supoño que algunha vez haberá que
facelo.
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Xa con tempo para facer unha análise
máis calmada, a qué achaca os histó-
ricos resultados do BNG?

Creo que hai tres factores principais.
O primeiro foi ter un proxecto para a
maioría social claro, fiábel e coherente

que defendemos con valentía, non
pensando en oportunismos. Percibiuse
unha actualización do discurso tradi-
cional do BNG, que tiña certas difi-
cultades para facerse comprensíbel:
é como se emitísemos nunha onda

distinta á que a xente escoitaba e de
repente conseguiramos sintonizar. O
segundo factor para min foi contar
cun equipo sólido e solvente, tamén
nas institucións, que fixo un traballo

rigoroso e fiábel apoiado nunha or-
ganización cun labor intenso e honesto
en todo o país. E o terceiro foi o lide-
rado de Ana Pontón, integrador cara
a dentro e mobilizador de cara afora,
que chegou a sectores moi amplos e,
sobre todo, á xente nova. 

A qué houbo que renunciar para aca-
dar esa sintonía?

Ideoloxicamente a nada. Defendemos
as mesmas ideas pero quizais cunha
modulación de propostas, porque non
podemos prometerlle á xente que Galiza
vai ser un país soberano cun goberno
con total capacidade de decisión, pero
si presentar un  proxecto ilusionante
para ir facendo conquistas. Levamos
catro anos insistindo en que Galiza é
un país con recursos, cunha riqueza
que se tiña que por a disposición da
maioría social e porén está sendo es-
poliada por grandes grupos económicos
alleos que están sendo representados
polos partidos centralistas. E facémolo
cun discurso moderno que aposta pola
innovación, a ciencia, a economía sus-
tentábel ou o feminismo e que está
sendo moi coherente na práctica, por

“TEMOS QUE ExPLICARLLES A TODOS OS
SECTORES DA SOCIEDADE QUE PARA GALIZA é
BENEFICIOSO UN PROxECTO COMO O DO BNG”

LUÍS BARÁ. PARLAMENTARIO AUTONÓMICO DO BNG POLA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Luís Bará Torres (Vilaboa, 1965) inicia o seu segundo mandato como
parlamentario autonómico tras encabezar a lista do BNG pola provincia
de Pontevedra. A primeira vez que integrou unha candidatura da
formación foi en 1991, nas eleccións municipais da súa Vilaboa natal.
Catro anos despois converteuse en edil de Pontevedra, a cidade na que
reside, e no mandato seguinte formou parte do goberno encabezado por
Miguel Anxo Fernández Lores, no que permaneceu ata 2018 salvo por
unha paréntese de catro anos, de 2005 a 2009, na que exerceu como
Director Xeral de Cultura do goberno bipartito. Con el analizamos a
actual situación política do país, cun Partido Popular coa maioría máis
ampla de Núñez Feijóo, e un BNG que, tras triplicar representación, se
presenta como alternativa de goberno de cara á vindeira lexislatura. 

O parlamentario denuncia que a riqueza do país, en lugar de estar a
disposición da maioría social, está sendo espoliada por grandes grupos
económicos para os que o PP funciona como unha xestoría.
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exemplo, con gran presenza de mulleres
na dirección do BNG.

Pódese pensar nunha política alter-
nativa cando o PP logra, con 42 escanos,
a maioría absoluta máis ampla de
Núñez Feijóo?

Un país non se goberna só desde as
institucións. Hai moitas maneiras de
condicionar as decisións que toman
os gobernos e quizais a máis impor-
tante sexa a mobilización social. Verín
é o exemplo. Hai que combinar unha
oposición firme, que ademais de exer-
cer o control presenta alternativas,
cun traballo social que faga fronte ás
políticas insolidarias, inxustas e dis-
criminatorias do Partido Popular, e
tamén ás políticas discriminatorias
con Galiza que se fan desde o Estado.
Creo que estamos nun novo ciclo
político no que moita xente non na-
cionalista viu no BNG unha alternativa
de futuro cun liderado forte. 

Qué é o que máis lle preocupa de
outros catro anos de goberno do PP?

Os tempos en política son relativos e
pasan rápido. É certo que hai un
proceso de espoliación de riqueza,
desmantelamento de servizos públicos
e deterioro da cultura ou da lingua
moi preocupante, pero nada é irrever-
síbel. A cultura galega ten unha grande
capacidade de resistencia e a economía
tamén ten fortalezas propias, non hai
máis que ver a cantidade de iniciativas
que están a xurdir nos sectores produ-
tivos. Tocan catro anos de resistir e

tamén de presentar alternativas porque
a xente quere esperanza, quere futuro
e non só confrontación coa dereita, o
centralismo ou o PP. O gran logro foi
que o pobo galego visualizou que co
BNG outro país é posíbel. Temos un
proxecto atractivo mesmo para a xente
que non se define como nacionalista. 

Cre que a crise sanitaria pode servir
de freo a ese desmantelamento dos
servizos públicos?

Está claro que o contexto de pandemia
vai facer que lles resulte máis difícil
xustificar o desmantelamento e ademais
van ter unha maior resposta social.
Hai un discurso derrotista ao que eu
son totalmente contrario:  “Como o
PP sacou 42, temos que aturar todo o
que faga e se non, non terlle votado”.
Paréceme moi tóxico, o peor que pode
pasar.  O PP sacou, en determinadas
circunstancias e con pouca participa-
ción, un resultado que hai que reco-
ñecerlle, pero vimos tamén que a me-
tade da poboación non está de acordo
con ese modelo. 

O sur da provincia de Pontevedra
tivo un comportamento distinto ao
resto cuns resultados que impedirían
gobernar ao PP. Cre que é influencia
dos concellos, maioritariamente go-
bernados pola esquerda?

Creo que non é o único factor porque
na Coruña o PSOE ten a Deputación
e as principais cidades, e o comporta-
mento foi distinto. Para min a causa
principal é mediática. No sur de Pon-

tevedra non funciona o escudo que
ten no norte. En dez anos Feijóo non
ten balance. Qué fixo? Basicamente
propaganda, pero funcionoulle. Creo
que a clave da maioría absoluta foi
mediática, e no sur hai medios que
non controla.  Aquí non pode vender
o que non fixo nin tapar o desmante-
lamento do público ou o sometemento
aos intereses do capital foráneo.  Tamén
é certo que nesta zona o BNG ten
moita base social e resultados moi
bos e a nosa credibilidade como for-
mación ten moito que ver co feito de
que son os concellos nos que gober-
namos os que están a facer as políticas
máis avanzadas.

A oposición ao goberno galego non
ten certa responsabilidade por non
ser quen, vendo os resultados, de des-
montar ese discurso do PP?

Hai que analizar por que a xente vota
ao PP. As maiorías absolutas sempre
acadan certa fidelidade, -a xente apoia
a quen goberna-, e logo eles vendé-
ronse como unha opción segura, es-
tábel, fronte ao suposto caos dun go-
berno de moitas forzas. Ademais fi-
xeron unha operación para camuflarse
como forza galeguista que logrou que
unha parte do electorado lles votase
pensando que ían defender os intereses
de Galiza fronte a Madrid. O partido
que representa os intereses económicos
das elites madrileñas travestiuse para
presentarse como defensor dos inte-
reses galegos. Quitaron as siglas do

Partido Popular, repetiron “Galicia,
Galicia, Galicia”, e funcionoulles.

Audasa, Pemex, A Banca, enerxía
eólica… Na súa opinión, cal foi a de-
cisión do PP que máis dano lle fixo a
esa “Galicia, Galicia, Galicia” que
tanto nomean?

A postura do PP con Audasa foi es-
candalosa, votando aquí unha cousa e
en Madrid outra. A Pemex utilizárono
como propaganda electoral e logo,
cando xurdiron os problemas, eludiron
a responsabilidade a pesar de ser quen
negociaran a súa entrada en Barreras.
E tamén foron os responsábeis directos
do desmantelamento do sistema fi-
nancieiro galego, de vender as nosas
caixas a prezo de saldo. Todo é o
mesmo. Para min o peor que lle fixo a
Galiza o PP foi asumir ese papel de
delegado de intereses alleos ao país.
Porse ao servizo de Pemex, ou de
Ence, ou de Iberdrola no tema eóli-

asadormaximinacans@gmail.com
SÍGUIENOS: @la_maximina

RESERVAS:
986 334 957
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co… O goberno de Feixóo é o xestor
do espolio do país. Cando din que el é
un bo xestor é porque fixo moi ben
ese papel: creou unha xestoría ao ser-
vizo das empresas do IBEX e de Xé-
nova. Fronte a esa política, o BNG
ofrece un proxecto de país alternativo. 

Cales serían as grandes liñas de tra-
ballo do BNG de cara aos próximos
catro anos?

Neste momento para nós hai dúas
prioridades: a saúde e o emprego. Te-
mos que protexer a poboación nesta
crise sanitaria e temos que desenvolver
todas as capacidades que ten o país
naqueles sectores que teñan posibili-
dades de xerar traballo, buscando,
sobre todo, que a xente nova non mar-
che de Galiza. Iso pasa polo desen-

volvemento industrial, pola innovación,
por aproveitar todos os recursos que
temos no sector primario, agrario, gan-
deiro, pesqueiro, forestal… Sei que
iso non se fai desde a oposición pero
nós imos facer propostas para construír
unha alternativa. Creo que o gran es-
forzo que ten que facer o BNG nestes
anos é de diálogo. Ana Pontón marcou
as grandes liñas cando falaba de traballo
e humildade. Temos que baixar á rúa,
máis aínda, e explicarlles a todos os
sectores da sociedade que para Galiza
é beneficioso un proxecto como o do
BNG. A Galiza interésalle,  -á xente
labrega,  a xente nova, ás mulleres in-
terésalles-, que o BNG poida desen-
volver o proxecto de futuro que ten
para o país.

Coa desaparición da forza que lide-
raba a oposición, estas eleccións amo-
saron que non hai voto seguro. Como
vai traballar o BNG xa non para
afianzarse senón para converterse
en alternativa no 2024?

O BNG ten que disputarlle a hexemonía
ao Partido Popular, iso quere dicir que
ten que entrar no seu electorado. Hai
xente que vota ao PP porque pensa
que lle pode beneficiar, e hai que ex-
plicarlle que o que lle beneficia é ter
unha forza política propia.  Empeza
xa a conta atrás para gobernar no
2024. 
Será Ana Pontón a primeira muller
presidenta da Galiza, logo?

-Ana Pontón empezou a exercer de
presidenta o mesmo día das eleccións
co seu discurso integrador. Ten algo
moi positivo do que careceron outros
liderados: xera unha adhesión moi
forte no seu electorado e non xera re-
xeitamento en quen non a vota, ao
contrario, esperta simpatías en votantes
doutras opcións. 

Integrar a persoas procedentes desa
opción agora desaparecida, como pa-
sou coa número 3 da súa lista, Ale-
xandra Fernández, é unha das claves
para alcanzar o goberno?

Está claro que o BNG ten que abrirse
e ten que expandirse, pero para

todos lados, non só para un. Nece-
sitamos integrar a moita xente, non
só doutras forzas e non só a través
da vía da militancia. Necesitamos
persoas de distintos ámbitos que
teñan algo que dicir, que poidan
achegar algo á construción da al-
ternativa. Persoas dun espectro ideo-
lóxico moi amplo que cren que Ga-
liza ten que ter unha forza política
propia e un goberno que sirva aos
intereses do país. 

Hai intereses do país que dependen
do goberno central e o BNG fiou o
apoio na investidura á súa defensa.
Pero, cumpra Moncloa ou non, sería
difícil explicar a retirada dun apoio
que resultaría beneficioso para a de-
reita…

Nós imos esixir que se cumpran eses
acordos, que nunha parte estaban vin-
culados á aprobación dos novos orza-
mentos. Así que agora que se vai abrir
o debate orzamentario é obvio que
imos utilizar a nosa influencia política
en Madrid para conseguir beneficios
para o noso país. Non sabemos que
vai pasar, pero ese vai ser o noso
papel. As nosas demandas están reco-
llidas nun pacto e se o outro non cum-
pre, será quen teña que dar explicacións.
Nós temos claro que os acordos están
para cumprilos.

EN MOSENDE, PORRIÑO



Antes que nada agradézoche profun-
damente a túa disposición  a conversar
con nós. Ti que es un tipo listo sabes
perfectamente o tipo de entrevista que
che vou facer, e maniféstoche  todo o
meu respecto por estar aquí comigo,
sen ningún tipo de apriorismo nin con-
dicionante.

Un pracer. Xa non é a primeira vez que
falamos e coido que sabes que non sei
se “ un tipo listo” pero unha persoa
moi respectuosa co pensamento alleo
si que son.

Dou fe. Ben, douche os meus sinceros
parabéns por seres deputado electo,
unha circunstancia que,  supoño che

fará sentir enormemente orgulloso?
Moitas grazas polos parabéns, e
abofé que non te equivocas na túa
apreciación. Ser deputado no parla-
mento de Galicia, é para min unha
inmensa honra, éncheme de orgullo
e tamén de ilusión e de responsabi-
lidade para con a sociedade galega.
Desta volta é, se cadra, un pouco
máis especial para min, porque é a
primeira vez que teño a oportunidade
de estar desde a sesión constitutiva
do parlamento.

Cantos mandatos levas?
Este é o terceiro malia que o primeiro
foi moi breve,  só estiven 10 meses

pois incorporeime á dirección xeral de
administración local.

A noite electoral a TVG quitou unha
primeira enquisa na que contemplaba
a posibilidade de que perderades a
maioría absoluta, pois,  falo de memoria,
inicialmente dábanvos un abano de en-
tre 37-39 asentos. Ben é certo que foi
algo moi breve porque, aos poucos de
comezar a computar o voto, xa se vía
con claridade que non iades ter pro-
blema en conservala. Confesa Alberto,
eses minutos iniciais non chegaches a
estar un pouco “acojonado”?

Non. Teño que dicir que desde logo
houbo certa sorpresa en todas as persoas
que estabamos en Santiago, pero eu
despois de facer milleiros e milleiros
de kmts en campaña estaba convencido
de que era practicamente imposible que
perderamos a maioría.

En calquera caso o escano 42, o teu,
estivo bailando entre vós e o psdg  e
non o confirmastes ata o cómputo do
voto emigrante. Imaxino que eses días
si deberon de ser emocionantes para
ti?
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“SE A APERTURA DE DILIxENCIAS CONTRA ANA
PONTÓN SE TIVERA PRODUCIDO CUN GOBERNO DO
PP, DE CONTADO TERIAMOS SIDO ACUSADOS DE
PERSEGUIR AO NACIONALISMO GALEGO”

ALBERTO PAZOS, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DO PPdeG E DEPUTADO AUTONÓMICO

Alberto é un avogado redondelán, deputado autonómico do Partido
Popular, e o seu secretario de organización. Mantivemos unha
extensísima e cordial conversa na que nos deu a súa visión da realidade
política galega. Formulámoslle máis de 50 preguntas que contestou con
amabilidade e sen pór ningún tipo de condicionante ao noso traballo. E a
sensación que teño é que me soubo a pouco,  pois  quedaron bastantes
temas sen tocar. Lamentablemente o espazo é o que é. En calquera caso
foi un pracer discrepar con el.
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Foi unha semana moi emocionante para
min, si, desde logo que si.

A pandemia sanitaria que vive a hu-
manidade vai condicionar todo, e a si-
tuación pode variar substancialmente
desde hoxe, 10 de agosto, ata que pu-
bliquemos esta entrevista. A día de
hoxe como a valoras?

Agora mesmo a sensación dominante
é a de inquietude, pero, con toda a
cautela do mundo, quero dicir que isto
xa era previsible. Tamén quixera ma-
nifestar que cando convocamos a data
das eleccións para a primeira quincena
de xullo, a nós criticóusenos moito,
pero creo que as circunstancias amosan
o acertado da data escollida porque
todos os indicios apuntaban que nas
semanas finais de xullo e no mes de
agosto habería rebrotes. E por desgraza
así é. Insisto en afirmar que falo con
toda a cautela do mundo porque como
ti ben dis, a  situación pode variar pero
creo que o estamos levando razoable-
mente ben. Os contaxios aumentan no-
tablemente pero a presión sobre os
hospitais é moi baixa.

Como é o traballo dos rastrexadores?
É un traballo esencial e basicamente
consiste en que a partir de que aparece
un positivo trátase de localizar de con-
tado a todas as persoas que tiveran
contacto con el e illar a aquelas que se
valore que  puidera haber un risco serio
de contaxio. É a única maneira de
romper as cadeas.

Quen desenvolve ese traballo?
Persoas contratadas polo SERGAS que
operan telefonicamente.

Sanitarios?
Non necesariamente, pero si están diri-

xidos por sanitarios e aplican protocolos
designados por sanitarios.

Como se determina o número de persoas
necesarias para desenvolver ese traba-
llo?

En función de distintas variables como
por exemplo a poboación da área sani-
taria sobre a que se opere, ou a situación
epidémica.

Agardo ferventemente que non pase,
pero póndonos no peor dos casos e que
en Galicia se dese unha situación de
contaxio masivo como por desgraza
semella que acontece noutras zonas do
estado, a Xunta ten deseñados proto-
colos de actuación?

Si, por descontado .De feito algunhas
medidas estiveron a piques  de realizarse
no momento que peor o pasamos. Temos
plans deseñados e os materiais alma-
cenados por se se dese un escenario
moito peor que o que temos agora.
Coma ti, eu tamén agardo ferventemente
que non sexa necesario.

Falando de materiais, cres que deixar
aqueles respiradores a Madrid, foi unha
decisión acertada?

Si, rotundamente si. Para min colaborar
con quen o precise é un imperativo
moral. O contrario sería, ao meu xuízo,
eticamente censurable.

Temos o material sanitario suficiente
se se dese un escenario semellante ao
de marzo abril?

Vamos ver, temos o material suficiente
que nos fixo falta nos peores momentos
que vivimos. En calquera caso cando
foi necesario Galicia foi solidaria, e se
se dese unha situación de desborde
estou seguro que tamén recibiriamos
esa solidariedade.

Por que abristes tan tarde os centros
de dia?

Nós creamos dous comités: un clínico
e outro económico. As persoas que
os forman son as mellores, e nós se-
guimos os seus consellos, que nunca
son ideolóxicos senón técnicos. O
asunto dos centros de día polo que
me preguntas non foi outra cousa
que seguir o consello do comité clí-
nico. Eles consideraban que era unha
situación de risco extremo, e nós se-
guimos o seu parecer.

Pero claro Alberto esa situación supuxo
un golpe moi importante para persoas
que precisan terapias e que non poden
estar sen elas.

Iso é indiscutible e somos perfectamente
conscientes do difícil que foi para moita
xente maior e sensibles á dor das súas
familias, pero no momento en que hai
que decidir entre arriscar a súa vida ou
a continuidade das terapias que fas?.
Non é nada fácil, pero ante unha tesitura
de tal envergadura sempre hai que optar
polo criterio dos científicos.

A situación das residencias de maiores
chegou a ser enormemente preocupante.
Temos controlado o seu estado para
que nunca se volva a repetir?

En todas as residencias nas que, fose
pola vía que fose, tivemos constancia
de que puidese non terse actuado co-
rrectamente abrimos expedientes de in-
vestigación que van chegar ata o final
e veremos como rematan en todos os
casos.

Incluso no caso da empresa titular de
varias residencias nas que se produciron
falecementos e que no seu momento
premiou a Xunta?

Non só recibiu premios da Xunta, reci-
biunos de varias entidades, pero si
claro, investigaremos a todas e cada
unha das empresas.

Como valoras a oposición que, neste
tema en concreto, están exercendo o
BNG e o PSdG?

Son distintas. Eu penso que o BNG
neste asunto desenvolve unha oposición
máis propositiva e respectuosa coa ac-
ción de goberno. Creo que soubo estar
á altura, pero coido que o partido so-
cialista equivocouse gravemente pois
centrouse en cuestionar calquera cousa
que fixeramos nós, acertaramos ou non,
mentres que avalaban calquera cousa
do goberno central acertaran ou non.
Nós así o fixemos e tal como manifestou
o presidente Feijoo o PP debe facer
unha oposición leal neste asunto.
Reafírmome Alberto, na miña afir-
mación anterior de que es un tipo listo,
porque xa prevés cal ía ser a miña se-
guinte pregunta e anticipas a resposta.

Non,  non.
Ha ha ha ha ha, noonn que va

En serio Tino, digo o da oposición leal
porque creo que é certo.

Alberto por favor¡¡, de verdade podes
dicir que a oposición do PP ao goberno
de Pedro Sánchez, neste asunto en con-
creto, foi leal, honesta e responsable?

Pois si, dígoo porque así o penso. Quero
lembrar que cando o goberno foi aban-
donado polos seus socios, foi o PP
quen lle aprobou os estados de alarma.
E ao goberno faltoulle sensibilidade
para recoñecelo.

Chamar “terrorista” ao pai do vice-
presidente do goberno paréceche unha
forma correcta de exercer unha oposi-
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ción leal, honesta e responsable?
Vamos ver, a min persoalmente, e ao
PPdeG, ese tono e ese tipo de interven-
cións nos desgustan e non van con nós.
Recorda que o presidente Feijoo mani-
festouno así de maneira explícita. Tamén
cómpre lembrar que esa situación pro-
duciuse como resposta a unha provoca-
ción inicial do vicepresidente que trataba
de denigrar a unha persoa facendo refe-
rencia aos títulos nobiliarios da súa fa-
milia . A min os debates crispados que
se deron no parlamento do estado non
me gustan en absoluto, e aspiro a que
non se reproduzan no parlamento de
Galicia.

De quen é a responsabilidade desa cris-
pación que mencionas?

Probablemente un pouco de todos. Porén,
creo que neste tema é preciso salientar
que no caso de Podemos, a crispación
era o obxectivo das súas políticas e
levan anos practicándoa. Eu en política
teño adversarios, pero non inimigos.
Pola contra a praxe política de Podemos
trata de converter en inimigos a quen
non pensamos o mesmo ca eles.

Como valoras o escenario político que
deixou en Galicia as eleccións de xullo?

Eu creo que desde a súa ideoloxía a
xente votou a quen defendía mellor Ga-
licia. Podemos foi borrado porque os
seus votantes percibírono como unha
sucursal de Madrid, o Psoe pagou o seu
aliñamento incondicional coas decisións
do goberno do estado, mentres que os

votantes de centro dereita recoñeceron
maioritariamente a defensa dos intereses
de Galicia do PP, e os votantes de es-
querda fixeron o mesmo, co BNG.

Por que motivo na vosa propagada
electoral o logo do PP estaba borrado
ou reducido á mínima expresión?

Pero imos ver, en verdade cres que hai
unha soa persoa en toda Galicia que
non saiba que Feijoo é do PP¡¡.Cada
organización política ocupa o seu espazo
co que ela considera lexitimamente prio-
ritario. E a nosa prioridade é Galicia. É
así de sinxelo.

Entón non existiu vontade de ocultar a
marca PP?

A verdade esa pregunta faima moita
xente e faime moita gracia.

Pois se cha preguntan moitas veces por
algo será

Vou contestala  rotundamente; Eu estou
moi orgulloso de militar no PP e nin eu
nin ningún militante do PPdG sentimos
o máis mínimo aceno de vergonza, todo
o contrario.

Falando de vergonza. Se levas a portada
da próxima Peneira, ou parte dela, un
xornal claramente connotado co nacio-
nalismo, non che dará vergonza?

Non claro que non. A min pareceríame
mal aparecer no medio dun libelo ou
dun texto que insulte ou falte ao respecto,
pero de ningún modo nun medio cunha
liña editorial distinta á miña forma de
entender a realidade.

Vale, vale, eu avísoche a priori para

que non che asustes.
Pois grazas por avisar pero tranquilo
que eu non me asusto.

E como prognosticas que pode evolu-
cionar a realidade política galega?

Eu son un horroroso futurólogo en non
teño por costume facer prognósticos.

Ha ha ha ha. Non me digas, porque
non o crería, que non fixeches porras
sobre o número de deputados que iades
sacar?

Si, si que a fixen.
E cantos prognosticastes?

Equivoqueime nun. Eu dixen 43.
Eu equivoqueime en 5.

Ha ha ha ha. Creo que iso foi máis un
desexo que un prognóstico rigoroso

Na túa localidade, Redondela, o resul-
tado voso estivo 8 puntos por debaixo
da media da provincia, por que?

Ben, Redondela ten unha situación po-
lítica peculiar, por outra parte o candidato
de aquí, eu mesmo, por decisión do
partido,  que me encargou tarefas de
organización, non puiden dedicar case
nada de tempo a explicar o que fixemos
en beneficio de Redondela. Iso non
quita que teñamos que reflexionar e
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"Comida caseira,
saudable,
vexetariana e para
levar"

mellorar todo aquelo que sexa suscep-
tible de ser mellorado.

Se o PP de Casado non se consolida
como unha alternativa con posibilidades
aritméticas reais de disputarlle, con
expectativas razoables de éxito, a maio-
ría ao goberno de coalición actual, hai
posibilidades de que Feijoo non acabe
a lexislatura?

Como antes che dixen son mal futuró-
logo e non son capaz de sabelo. Agora
ben na política galega ao presidente
Feijoo se lle leva un montón de anos
acusando de ter ambicións en Madrid,
e el leva ese mesmo montón de anos
aquí. E dígoche que teño o convence-
mento de que se no último congreso se
tivera presentado teríao gañado. Non o
fixo, porque el non quixo. E fíxate que
curiosa é a vida que un señor, o deputado
Gómez Reino, e unha señora, a ministra
de traballo, que acusaban ao presidente
de quererse ir a Madrid están eles en
Madrid. En fin..

Na campaña electoral asumistes o
compromiso de solucionar o tema
Alcoa

Non, non nos comprometemos a solu-
cionalo porque o asunto non está nas
nosas mans. Nós comprometémonos a
apoiar toda aquela medida que axude a
solucionar ese problema e imos estar
aí. O de Alcoa é unha canallada

Unha canallada de quen?
Da propiedade que debe facerse a un
lado e permitir a venda e do goberno
do estado pola súa actitude ao respecto
do estatuto electro intensivo.

A solución é a nacionalización?

Non, iso non é serio. Alcoa é viable e o
que precisa é un prezo estable da elec-
tricidade e que o propietario permita a
súa venda. Houbo unha ministra que
foi á mariña e dixo que o estatuto
electro intensivo estaba listo e que non
o ensinaba porque non quería xogar ao
electoralismo. Xa pasou moito tempo
desde as xerais. Onde está o estatuto?

En relación ao prezo da electricidade,
estades en desacordo cunha tarifa eléc-
trica específica para Galicia?

Estamos en desacordo, si. Non pensamos
que esa tarifa sexa a solución.

Porén, cando no mandato anterior a
CIG presentou unha ILP que defendía
unha tarifa eléctrica propia para Galicia,
vós votastes a favor. Por que? 

Non.
Como que non Alberto, foi aprobada
por unanimidade

Non, aí había un paquete de varias me-
didas e a esencial ía dirixida a garantir
o futuro das electro intensivas, que foi
o que apoiamos nós, o paquete en xe-
ral.

Que pasou con PEMEX?
Esa é unha empresa que nun momento
dado foi moi importante para os esta-
leiros galegos e que despois tivo un
devir moi negativo para a propia PE-
MEX, o que levou a suspensión duns
pedidos que terían sido moi relevantes
para Galicia.

Vulcano está definitivamente morto?
Non o sei, a min gustaríame que non
claro.

Hoxe é 10 de agosto, e onte coñecemos
que a AN abre dilixencias contra Ana

Pontón por unhas declaracións sobre
a casa real. Que opinas desta actuación
xudicial?

Eu como sabes son avogado, e das de-
cisións xudiciais intento opinar pouco.
Son moi respectuoso coa xustiza. Creo
que Ana Pontón equivocouse con esas
palabras,  outra cousa é que teñan rele-
vancia penal, que é o que debe deter-
minar a xustiza. Dito isto quixera
precisar dúas cousas; Á señora Pontón,
no terreo persoal deséxolle o mellor, e
non me alegro que lle pase iso nin
moito menos, pero alégrame que non
se dea cun goberno do PP, porque se
fose así non teño dúbida de que seriamos
acusados de contado de perseguir ao
nacionalismo.

Non te parece que no estado, goberne
quen goberne, estase optando en moitas
ocasións pola vía represiva contra o
discrepante

Non. En España rexen leis aprobadas
por parlamentos lexítimos en votacións
lexítimas .E pedir o cumprimento da
lei para todos por igual, non é represivo,
é a esencia mesma da democracia.

Cando dis que todos debemos some-
ternos á lei inclúes a todos os membros
da casa real?

Por suposto.
Os tribunais europeos  teñen amones-
tado en diversas ocasións aos españois.

Moitas menos veces que a outros estados
europeos. E iso son datos obxectivos
nin sensacións nin especulacións.

Xa, pero non sei eu se noutros estados
europeos  se deron casos tan sumamente
graves como o de bateragune que fixo

que unha serie de persoas sufriran 6
anos íntegros no cárcere cumprindo a
sentenza dun xuízo que en Europa se
ditaminou como nulo

Hai resolucións dos tribunais europeos
que eu non comparto, pero como che
dixen antes, acatalas todas é parte da
democracia.

Xa, pero o TS español tardou unha
barbaridade de tempo en executar esa
sentenza. Faino moi pouco tempo des-
pois das eleccións vascas, e se o tivera
feito antes Otegui podería terse pre-
sentado ás mesmas. Non me digas que
non che parece nin minimamente sos-
peitoso?

Non, a xustiza está como está e ten os
seus tempos. O retraso é xeral e é o seu
problema principal.

Entón ti pensas que a execución desa
sentenza xusto despois das eleccións
en Euskadi foi unha circunstancia pro-
cesal normal?

Si. É que se a xustiza se aplicase en
función de criterios de oportunidade
política non sería xustiza.

Acabamos esta extensísima conversa,
quedan un feixe de temas, pero o espazo
é limitado. Grazas pola túa atención
Alberto e unha última cuestión; se a
pandemia o permite cales van ser os
grandes obxectivos políticos do PPdG
esta lexislatura?

O esencial é superar a pandemia o
antes posible e da mellor maneira po-
sible. E alén desa circunstancia imos
dedicar todos os nosos esforzos á recu-
peración económica e a loitar contra a
crise demográfica.
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ABRIMOS ÁS 19,00 TODOS OS DÍAS AGÁS OS MARTES

PONTEAREAS

O pasado luns día 10 de agosto, na
Biblioteca Municipal de Ponteareas en-
tregáronse os premios do concurso de
relatos “Remata o conto”. Unha iniciativa
realizada pola Concellaría de Cultura
en colaboración coa Asociación Co-
mercial Banastra con motivo da IV edi-
ción da Feira do Libro de Ponteareas.

Nesta iniciativa participaron máis
dunha ducia de relatos. O xurado despois
das pertinentes deliberacións outorgou
os seguintes premios.

1º premio a Estefanía Rodríguez
Ríos que consiste nun vale de 100 €
para gastar nos comercio do Centro Co-
mercial Aberto Banastra máis un lote
de libros.

2º premio a Deborah Francisco Ga-
rrido consistente nun vale de 75 € para
gastar nos comercio do Centro Comercial
Aberto Banastra máis un lote de libros.

3º premio a Victor Rodríguez Her-

mida que consiste vale de 50 € para
gastar nos comercio do Centro Comercial
Aberto Banastra máis un lote de libros.

O concelleiro de Cultura e Lingua
destaca a calidade dos relatos presentados
e anima a cidadanía a participar nestas
iniciativas culturais que tamén benefician
ao comercio local.

A concellaría de Cultura e BANASTRA
entregan os premios do concurso de
relatos "Remata o conto"
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A alcaldesa en funcións Cristina
F. Davila convida a toda a infancia
e mocidade a sacarlle o máximo
partido ao novo espazo creado para
eles e elas na páxina web municipal
co obxectivo de facilitarlles a súa
participación. Dende a creación do
consello municipal de infancia e
adolescencia, os nenos, nenas e ado-
lescentes representantes dos distintos
centros escolares teñen a oportuni-
dade de expoñer directamente ao
goberno municipal a súa opinión so-
bre aqueles aspectos que máis lle
preocupan, así como de achegar as
propostas de solución que consideran
máis oportunas en cada caso.

Agora dase un paso máis coa
creación dun espazo específico para
a infancia e a adolescencia na marxe
dereita da web municipal. Coa in-
tención de seguir avanzando na con-
secución dun concello máis amigable
coas persoas e no que todos os nenos,
nenas e adolescentes poidan parti-
cipar con normalidade das decisións
importantes que lles afecten, o Con-
cello de Ponteareas habilitou este
espazo con información sobre a súa
candidatura ao recoñecemento de
Unicef como cidade amiga da in-
fancia, que inclúe unha enquisa para
coñecer o seu parecer sobre as acti-

vidades e recursos cos que conta o
concello para persoas da súa idade
ou sobre as características da loca-
lidade na que residen

Esta enquisa estará dispoñible
durante todo o mes de agosto para
que poida ser cumprimentala direc-
tamente dende estes enlaces por
todos os nenos, nenas e adolescentes
do concello que o desexen.

Enlace: https://forms.gle/
VkFAiPvAqiKPrYsj8

https://ponteareas.gal/cidades-
amigas-da-infancia/ 

PONTEAREAS

Dende o pasado 15 de xullo, a Escola
de Música de Xinzo deu comezo ao
período de inscrición para o vindeiro
curso. Os novos alumnos poderán ma-
tricularse nas clases de Linguaxe Musical
e Instrumento, ao que se suma a posi-
bilidade de entrar a formar parte da
Banda de Música Infantil. Ademais, os
más cativos (nenos e nenas de entre 5 e
7 anos) teñen a oportunidade de gozar
a experiencia que ofrecen as clases de
Música e Movement

O prazo para realizar a matrícula
conclúe o día 31 de agosto. A presenta-
ción do novo curso e a elección de ho-
rarios terá lugar o 7 de setembro ás
20:30h no Centro Cultural de Xinzo.

Para más información, é posible
contactar coa Escola de Música a través

dos número de teléfono 655-296-576 y
680-179-385, ou ben escribir ó correo
electrónico estudios.bmxx@gmail.com.

A Escola de Música de Xinzo abre o
prazo de matrícula para o próximo curso

Novo espazo para a participación
infantil e adolescente na web municipal

estevez_ribeiro_sl@hotmail.com

“A SÚA
AXENCIA NO
CONDADO”
E-MAIL: MARPI@MARPI.ES

WWW.MARPI.ES

CORRELO S/N - ARCOS - PONTEAREAS - 986 290 313
www.carsatrucksmotor.com carsatmsl@gmail.com
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A concelleira de Medio Ambiente,
Rosa Covelo, informa que Ponteareas
será un dos once concellos da provincia
que participará na campaña da Depu-
tación de Pontevedra de reciclaxe e
reutilización do lixo electrónico. 

Esta pioneira iniciativa nace co ob-
xectivo de impulsar a economía circular
e frear o grave impacto que están a
producir os Residuos Eléctricos e Elec-
trónicos (RAEE), tamén coñecidos
como o "lixo electrónico", así o comu-
nicou onte a presidenta da Deputación,
Carmela Silva, no acto de presentación
no que estivo acompañada dos repre-
sentantes dos 11 concellos que se van
beneficiar directamente desta nova e
singular iniciativa medioambiental.

“Para poder conservar o noso pa-
trimonio natural debemos comezar a
traballar cos verquidos incontrolados
de todo tipo de residuos, incluíndo os
Residuos Tóxicos e Perigosos. Dentro
deste tipo dos RTP atopámonos cos re-

siduos eléctricos e electrónicos (incluí-
dos neste proxecto). Para facer unha
boa xestión debemos concienciar á
xente sobre a Reducción, Reutilización,
Reciclado ou Valorizado dos residuos”,
explicou Rosa Covelo na súa interven-
ción.

A concelleira de Medio Ambiente
engade que “a adhesión a este proxecto
é unha boa ferramenta para seguir cum-
prindo estas máximas e darlle aos ci-
dadáns alternativas para desfacerse dun
produto que xa non usan” e adianta
que se colocará un tótem nun lugar ac-
cesible para todas as persoas que queiran
participar dun hábitat máis saudábel.

Deste xeito o Concello de Ponteareas,
ademais de contar cun espazo específico
para estes residuos no seu punto limpo,
vai dispoñer tamén dun tótem informativo
que ensinará a xestionar os residuos
eléctricos e electrónicos e así poder
darlles unha solución. Ademais para
axilizar o depósito dos dispositivos máis
usuais (con independencia de que poden

entregarse tamén no punto limpo) colo-
caranse tres caixas de recollida destinadas
especificamente aos teléfonos móbiles

e "tablets" por un lado, as pilas polo
outro e, finalmente, os cargadores. O
resto dos RAEE (todo tipo de aparellos
domésticos que funcionen con corrente,
como electrodomésticos, dispensadores
de aire acondicionado, impresoras, as-
piradoras, pranchas, secadores de pelo,
etcétera) deben entregarse directamente
no punto limpo, ou ben solicitar a súa
recollida por parte das empresas conce-
sionarias. A campaña tamén facilita estas
xestións ofrecendo os teléfonos de con-
tacto e os horarios. As persoas que
queiran participar na campaña e se ache-
guen para informarse recibirán como
agasallo unha bolsa de tea que contén
un chaveiro cargador, libreta e bolígrafo
coa imaxe do proxecto Estraee.
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Campaña de reciclaxe e reutilización do lixo electrónico

PIROTECNIA 
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Pon un toque de color
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PONTEAREAS

Desde hai varios meses a vila de Pon-
teareas ten limitada a velocidade máxima
dos vehículos a motor a 20 km/h outor-
gando ademais prioridade aos peóns nas
calzadas polas que circulan os vehículos.
A tal fin instalouse sinalización vertical
en todos os accesos ao casco urbano,
agás na Avenida de Castelao e na Rúa
Real, vías de titularidade autonómica e
estatal. No caso da Avenida de Castelao,
o Concello solicitou á Xunta autorización
para rebaixar o límite de velocidade a 30
km/h dacordo co Plan de Mobilidade.

Segundo informa o concelleiro de Mo-
bilidade e Tráfico, Roberto Mera, a ad-
ministración autonómica autorizou o
novo límite de velocidade que se fará
efectivo nos vindeiros días mediante a
substitución das actuais placas de 50
km/h polas novas de 30 km/h.

Para asegurar o cumprimento dos no-
vos límites de velocidade, a Policía Local
disporá nos vindeiros días dun radar.
“Somos conscentes de que unha parte
dos condutores non están respectando a
nova limitación de velocidade e imos to-
mar as medidas necesarias para que se

cumpra. Os sinais instalados non son un
adorno, son para cumprir e respectar
pola seguridade de todos e todas”, sinalou
Mera. O concelleiro lembrou que a 20
km/h en zona urbana os riscos de lesións
graves ou morte por atropelo se reduce
considerábelmente, mentres que a partires
de 30 Km/h se multiplica por cinco. A
velocidade é determinante no 30% dos

accidentes mortais, ademais de que tamén
incide no nível de contaminación.

Mera anunciou que se farán controis
de radar en diferentes lugares, inicialmente
e durante as primeiras semanas, de maneira
visíbel e para lembrar a obriga de respectar
o límite establecido, pero unha vez fina-
lizada a fase informativa e de concien-
ciación, tamén se farán controis sen
previo aviso para detectar e sancionar os
comportamentos máis graves. O edil na-
cionalista sinalou que “o noso obxectivo
é termos unha vila na que as persoas
gocen de absoluta seguridade nos seus
desprazamentos e erradicar os compor-
tamentos agresivos e temerarios ao volante
que a miúdo observamos nunha minoría
de condutores”. A limitación de velocidade
a 20 km/h conleva a perda de puntos a
partires dos 40 km/h de velocidade.

Autorizada a limitación a 30 km/h na Avenida de Castelao

DERIVADOS DEL CEMENTO

COVELO
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Velaquí a nai do año. Este lema haino que
proclamar na rosa dos ventos: contra a

monarquía. Pensen como pensen, profesen a
fe que profesen, voten a quen voten. Porque
estar contra a monarquía lévanos a estar coa
democracia. A realeza é o principal escollo
para que un pobo exerza totalmente a súa so-
beranía.

Isto sábese denantes da chegada dos Bor-
bóns a España. Porque esta é unha familia
foránea malia ser adoptada con todo tipo de
arrolos e garatuxas pola dereita españolísima.
Ten o seu aquel que os vixiantes das fronteiras,
alérxicos a todo o estranxeiro, sexan escudeiros
dos Borbóns. Será que hai foráneos de primeira
clase, que dan lustre ao escudo e brillantina
ás fotografías, e foráneos de última estación,
encarnación da decadencia occidental que por
miserables salarios sosteñen sectores produ-
tivos onde non hai españois dispostos a tra-
ballar. Os segundos róubanos e os primeiros
mímannos. Que bonitas as tres flores de lis
na heráldica patria! 

A monarquía borbónica é bastarda. Basta
follear Los Borbones en pelotas (con debuxos
de Valeriano e textos de Gustavo Adolfo Bécquer)
para comprobar a alegre vida sexual de Isabel
II namentres o coitado do home, anómalo xe-
nital, asume a paternidade de fillo tras fillo. E
Isabel II coidaba dar felicidade o pobo coma as
porcas paridoiras a dan ás casas labregas. 

A apetencia dos Borbóns fóra do fiel e leal
matriomonio foi herdada. Nao faz mal, que
dirían os lusos, porque a nós como súbditos
nola trae ao pairo onde Juan Carlos I ou Felipe
VI encanastren. Se cadra, os Borbóns son a

primeira estirpe monárquica que defende o
matrimonio liberal, digamos unha relación
aberta, e o cruce sanguíneo, malia o malestar
de Sostres, home da corte e coñecementos
bastos.

Pero así foi o pasado real e así é o realísimo
presente. Cantos versos máis escribiría Valle-
Inclán para rematar aqueles ripios: "Cabrón el
tatarabuelo, un canalla el bisabuelo. Puta y re-
puta la abuela, el padre chulo y parguela, el
hijo más listo, lelo. ¡Distinguida parentela la
de nuestro reyezuelo!". Mais, hoxe (na mellor
democracia posible, como nos repiten até o
empacho verborreal) Valle iría declarar ao Tri-
bunal por inxurias á Coroa, para agrado dos
pseudointelectualoides orgánicos de premios
varios e tertulias radiotelevisivas.

Que os Borbóns sexan realeza francesa
(oh! Salven do desgusto aos españolísimos de
pulserilla e máscara rojigualda) impórtanos
nada. Que manteñan unha activa axenda sexual,
pois igual de desinterese nos crea. Pro, repa-
remos, como a prensa  monárquica descarga
contra Corinna unha responsabilidade coma o
dogma católico descarga o peor dos males po-
sibles sobre Eva por ofrecerlle unha mazá
(imaxino tipo reineta) a Adán, o primeiro
imbécil coñecido na historia sacra. Pero facerse
o parvo ten alegres consecuencias como a in-
fanta Cristina sabe ben e como Laureano Oubiña
alegar ao seu favor: “como vamos ser narcos
se somos case analfabetos”.

O problema reside nas decisións tomadas
pola Casa Real que afecta á res publica. A co-
rrupción que levou ao exilio a María Cristina,
Isabel II e outros familiares borbónicos. A re-

presión empregada contra persoas que defen-
dían xornadas de oito horas laborais, a elimi-
nación do traballo infantil, o meter man nos
bancos e caixas, a connivencia co escravismo e
a trata de persoas, a oposición ao sufraxio
universal e o feminino etc. A marca da casa foi
o borboneo constante na política do turnismo
e da ditadura militar, gran sostén dos Borbóns
coma ben saben Alfonso XIII e Juan Carlos I. 

A prensa monárquica convive alegremente
co campechanismo do rei emérito e cala  as
fechorías como calará os vindeiros episodios
de Felipe VI. A ocultación do destino do rei
fuxido non provocou balbordo. Todo porque
por riba da democracia está a unidade española
como se esta fose seguro de orde e progreso.
A dicotomía non é Borbóns vs. Caos senón
Monarquía vs. República. Pro que máis dará
se aos vasalos lles basta un “perdón, me he
equivocado” e a prensa pon o ventilador e o
turnismo político colabora ou mira para ao
chan?

A monarquía española é só, e nada máis,
un garante da unidade de España. E isto supón
cultura, educación, sanidade, servizos públicos?
Supón investigación, economía produtiva, lecer,
ecoloxía? Supón transparencia, exemplaridade,
valores, ética? Pois non. 

No real compango están os políticos afíns,
a prensa borbónica e outros axentes vividores
do réxime. Gastan regueiros de tinta telemática
en inducírnolo cada día: vivimos no mellor
dos países posibles. Fronte a todo isto, a repú-
blica e a democracia chegarán precisamente
pola alianza das forzas republicanas, consoli-
dadas nas nacións sen estado (de dereita a es-

querda no arco ideolóxico) e esquivas ou du-
bitativas (no mellor dos casos) das forzas pro-
gresistas españolas. A alianza republicana a
nivel do estado, dende o pluralismo que o in-
tegra, é a principal consigna actual que cómpre
coidar e consolidar.

A República en España chegou de maneira
cívica, sen guerras nin revoltas, sen disparos
nas Cortes nin cabalos esbravexados. Suspenden
o exame quen insisten en afirmar que a Repú-
blica veu con violencia. Santa ignorancia! Ao
revés, a República (1873-74, 1931-36) chegou
por vieiros democráticos e caeu por vías armadas
e militaristas tras anos de progreso social,
educativo, cultural e democrático. Ese é o prin-
cipal testemuño da República.

Se a República chegase algún día non será
grazas as alarmas catastrofistas da prensa
monárquica nin dos poderes económicos aco-
modados no actual réxime corrupto (da area
política á financeira). Chegará de maneira pa-
cífica como resultado dun movemento demo-
crático, integrador e plural. E chega a hora de
poñelo en marcha dende os concellos até os
parlamentos, dende os movementos cívicos
até os sindicais.

Por iso, no taboleiro está a protección da
“cultura republicana” fronte a monarquía. Por
iso queren xulgar a Ana Pontón, Teresa Rodrí-
guez e Pere Aragonés. Porque aquí non se trata
(neste preciso asunto) de debates nacionais
senón de fundamentos e valores democráticos. 

E se os Borbóns son a garantía da unidade
española como de leais e fieis son á familia
borbónica, que se preparen para maos tempos.  

Por iso, eu contra a monarquía.

Contra a monarquíaXURXO MARTÍNEZ. Escritor
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PONTEAREAS.

A concelleira de Promoción
Económica do Concello de
Ponteareas, Eva Gil, deu conta
do resultado  do concurso/sor-
teo “Eu Creo Na Casa” desen-
volvido durante o confinamen-
to, consistente na entrega dun
total de 96 premios para con-
sumir no comercio e hostalería
local. Os agasallos están divi-
didos en dúas categorías: 22
vales de compra de 50 euros,
2 en cada unha das  categorías
de participación que máis ‘Gús-
tame’ obtiveron durante o con-
curso; e 74 agasallos de 20 €

de compra  para as persoas
gañadoras dos sorteos realiza-
dos por participar en cada unha
das categorías.

A concelleira de Promoción
Económica lanzou durante o
confinamento o citado concur-
so, co fin de descubrir a po-
tencialidade creativa realizada
nas vivendas de todas e todos
os pontearáns durante o estado
de alarma por mor do Covid19,
premiando as súas  creacións
e sorteando vales de compra
para gastar no comercio e hos-
talería locais. A campaña de-
senvolveuse baixo o hashtag

#FaiPonteConNós, que tamén
ten como obxectivo axudar ao
tecido económico do concello
que está a sufrir os efectos da
pandemia.

No concurso puideron par-
ticipar todas as persoas resi-
dentes en Ponteareas interesa-
das. Igualmente, todos os es-
tablecementos comerciais pui-
deron adherirse á campaña de
apoio ao comercio local e fa-
cilitar que as persoas gañadoras
podan utilizar os vales nos seus
establecementos.

As persoas agasalladas, xa
poden pasar a recoller os seus

vales de compra polo Punto de
Información Turístico de Pon-
teareas, sito no edificio do Museo
e Biblioteca Municipal, na Pe-

rillana, 9-11, en horario de 9 a
14 horas. As persoas agraciadas
contarán cun prazo de 15 días
para recoller os seus vales.

o condado
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Ponteareas reparte 96 premios en vales de 20
e 50€ para gastar no comercio local

RÚA CASTELAO Nº 33 - SALVATERRA 
"PROBA A NOSA LAMPREA"
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SALVATERRA

O Concello de Salvaterra
de Miño ven de firmar un
un convenio de colaboración
coa Secretaría Xeral para o
Deporte da Xunta de Galicia
para cofinanciar e levar a
cabo diversas obras de re-
forma e mellora nas instala-
cións do Campo Municipal
de Dextros, solicitadas tanto
pola Sociedade Deportiva
Salvaterra como polos pro-
pios afeccionados, e as cales
a rexidora municipal se com-
prometeu dende un primeiro
momento co fin de telas fi-
nalizadas antes de que em-
pece a nova tempada.

O obxecto desta obra é
acondicionar os baños exte-
riores do campo e adaptalos
á minusválidos ademais da
mellora xeral das instala-
cións; estas melloras se co-
rresponden tanto con actua-
cións de fontanería e alba-
ñilería nos baños de caba-
leiros e señoras, coma nos

vestiarios do equipo  local e
visitante, engadindo tamén
unha reforma na  oficina
existente entre os propios
vestiarios e a grada do campo
onde o propio club ten a súa
oficina, unha obra de reforma
que ascende a unha cantidade
total de 10.432,40€, dos cales
a Secretaría Xeral para o De-
porte achegará a cantidade
de 6.067,68€ e o Concello
de Salvaterra de Miño apor-
tará 4.364,72€

O Concello de Salvaterra
de Miño mostra unha vez
máis a súa insistencia co de-
porte sumando este proxecto
á obra recentemente rematada
nas Instalacións do Casal,
onde se acaban de instalar
unha pista de pádel e a re-
posición do céspede sintético
do campo de fútbol, mello-
rando de maneira notable as
facilidades para a práctica
deportiva e convertindo as
súas instalacións en  refe-
rentes da comarca.

Salvaterra arranca coas obras
de reforma e acondicionamento
das instalacións do campo
municipal de Dextros

SALVATERRA

O Grupo de Goberno do
Concello de Salvaterra de Miño
ven de reunirse na procura dunha
solución urxente para tratar as
novas noticias que chegan dende
a Consellería de Sanidade, in-
formando a situación de un re-
brote de coronavirus no Conce-
llo. Si ben é certo que ao día de
hoxe ese rebrote pertence a tres
membros dunha mesa familia,
tamén é certo que non temos
coñecemento da movilidade, lu-
gar e forma de contaxio dos
mesmos.

Por tal motivo e logo de que
a Alcaldesa se puxera en contacto
a primeira hora do día cos vo-
ceiros dos grupos da Oposición,
O Concello de Salvaterra tomou
a decisión de SUSPENDER
toda a programación referente
ao Verán Cultural, así como a
Festa do Viño na súa totalidade.
O descoñecemento da evolución
de posibles rebrotes que aumen-
tan considerablemente nas ci-
dades máis próximas, fai que a
coherencia e a seguridade dos
veciños e veciñas impere sobre
todas as cousas. Dende o Con-

cello se levan tomado unha serie
de medidas de gran esforzo con-
xunto que non se poden por en
perigo de ningún xeito, sendo a
seguridade,  a prevención e es-
pecialmente a anticipación a
línea tomada dende o primeiro
momento e que terá continuación
ata que as indicacións dos dis-
tintos organismos de saúde mos-
tren confianza e certeza para os

nosos veciños e veciñas. É de
vital importancia neste escenario
de rebrotes do que xa fomos
advertidos que teñamos a má-
xima precaución e responsabi-
lidade tanto individual como
colectiva, polo que dende o Con-
cello non queremos arriscar o
máis mínimo para conter os no-
vos posibles rebrotes e por fin o
antes posible a esta Pandemia.

Cancelada a programación do verán cultural
e da Festa do Viño por mor do covid-19
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ESPECIALISTAS EN TODO TIPO DE
MÁRMOLES,  TAMÉN EN ARTE FUNERARIO.
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A partir do 
31 de agosto
vémonos na
rúa Rosalía 
de Castro

XOAN BASCUAS
Profesor universitario

Si. Correcto. Non che falla a intelixencia.
Certamente o título fai referencia ás

eleccións ao Parlamento galego do pasado
12 de xullo. Máis ben, apela á similitude
que moitos analistas, intérpretes e augures
fixeron ao respecto dos resultados desta
convocatoria con respecto aos do ano
1997. Porén, este artigo pretende demostrar
que, en política, non por chegar a un
mesmo lugar se está no mesmo sitio. Qui-
záis para a física, ou mesmo para a meta-
física, sería algo imposible. Pero na política
galega pouco hai que non poida suceder.
Para soster semellante sentenza, aquela
que cuestiona a relación espazo/tempo
no panorama político do noso país, o
mellor que podo facer é debullar  a situa-
ción para cada un dos implicados.

Punto de partida. Certo é; despois
dun Parlamento plural, volvemos estar
representados só por tres forzas políticas.
E tamén é verdade, volve o PP a alcanzar
a súa segunda mellor marca en número
de deputados, repetindo os 42 que ob-
tivera en 1997; o BNG, volve ser a se-
gunda forza da cámara, mesmo con un

deputado máis do que consguira daquela,
restándollo ao PSOE, que fica nos 14,
precisamente un menos que entón. Así
que si, podería afirmarse en primeira
instancia que todos os agraciados che-
garon ao mesmo lugar que no 1997.
Pero, se examinamos a situación de
cada quen, veremos que non están no
mesmo sitio. Pandemia á marxe.

O PP. Aquel partido encabezado por
Fraga viña de bater o récord mundial
de actas acadadas no Hórreo (43) e as
eleccións de 1997 supuxeron o inicio do
seu devalo negativo: perderon un de-
putado, outro no 2001 e o goberno no
2005. Pola contra, o PP de Feijóo, xa
sen as loitas entre “boinas e birretes”,
sen golfiños por sinalar, sen unha “ou-
rensanía” ameazante, e moi lonxe do
borde da autodeterminación, alcanza
agora o seu mellor resultado. Este PP é
o das cero transferencias en once anos,
fronte aquel outro da Administración

única e a Baviera española, por moito
que tivera o acerto de enchoupar os
cartaces electorais co nome do país,
converteu o que podía ser o seu gale-
guismo de dereitas nun significante ba-
leiro.

O PSOE. Se en 1997, gobernando o
PP dende había un ano no Reino de Es-
paña, decidiron enviar a un ex ministro
apelidado Caballero ás provincias do
noroeste, no 2020, gobernando o PSOE,
mandaron a outro Caballero que ase-
mellaba ser ministro, xa que non fixo
outra cousa que cantar as bondades de
Sánchez en Madrid, mentres a campaña
se dirimía nese lugar tan estraño cha-
mado Galicia. O PSOE de finais do século
pasado foi capaz e sumar á marca galega
de Izquierda Unida e o Verdes, namen-
tres que está non foi quen de contar
nas súas propias ringleiras cos xefes
revoltosos dalgunhas cidades e depu-
tacións.

BNG. Hai quen me fixo ver que este
BNG é o máis soberanista e de esquerdas
da súa historia, pero a súa proposta
electoral era máis asemellada ao de
Beiras no 2001 ou ao do Quintana do
2009. Sendo isto discutible, o que non
se pode negar é que, namentres que o
BNG dirixido por Ana Pontón é froito
das saídas e desastres posteriores da
Fronte, o de 1997 era a expresión ma-
terial da confluencia de organizacións
nacionalistas de diferentes sensibili-
dades na casa común. Isto é, do BNG
da pluralidade (e do confronto interno)
pasouse á Fronte menos frontista de
toda a súa historia.

Non por chegar a un mesmo lugar
se está no mesmo sitio, dicía ao principio
deste texto. Non sei se a expresión é
moi afortunada. O que si é innegable é
que os axentes mencionados que che-
garon ao 2020 xa non son os mesmos
que no 1997. Pandemia á marxe.

E mesmo eu, que non me movín,
estou no mesmo lugar, aínda que non
no  mesmo sitio.

Non, non é non 1997
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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

entrevista

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

O DEPORTE NO CONCELLO DE AS NEVES
O equipo de fútbol que leva o nome do Concello, despois dunha grande temporada acadou o ascenso ata a segunda división autonómica. Nós achegámonos
ata AS NEVES e conversamos con Salvador, o seu presidente, para coñecer como encaran o presente ano e aproveitamos a viaxe para falarmos con Óscar, o
concelleiro de deportes, para coñecer o máis salientable do deporte neste fermosísimo concello. As Neves é un concello que ten un encanto especial. O
acougo e paz que transmiten as súas rúas, a pegada histórica tan profunda que podemos atopar en cada curruncho do pobo, fan que o viaxeiro se sinta
rapidamente identificado coa socioloxía nevense. Na actualidade atravesa, como moitas outras zonas da Galicia interior, un grave problema demográfico.
Sen dúbida merece un esforzo extra de toda a sociedade galega para axudar a que localidades tan bonitas como As Neves estean eternamente vivas
dinámicas e con oportunidades para que quen queira poida desenvolver un proxecto de vida no seu territorio. Velaí vai o que deron de si ambas conversas.

“NÓS DEBEMOS ASPIRAR Á 1º AUTONÓMICA PERO
PARA ELO SERÍA NECESARIO UNHA IMPLICACIÓN
MOITO MAIOR DE TODA A SOCIEDADE NEVENSE”

SALVADOR PéREZ, PRESIDENTE DO AS NEVES F.C

Temos que darche os parabéns polo
ascenso.

Moitas grazas, a verdade no medio de
moitas dificultades conseguimos o noso
obxectivo deportivo, que  era ascender,
e estamos moi satisfeitos abofé que si.

Cantos anos levas na presidencia?
Non cho podo dicir con seguridade,
pero arredor de 10, creo eu.

Es natural de As Neves?
Son de Ribarteme.

Como chegaches á presidencia?
A min gústame moito o fútbol, e cando
regresei de Alacante, alí desenvolvía a
miña actividade profesional, fíxenme

socio do equipo, e o que estaba de pre-
sidente convenceume para que accedera
á vicepresidencia. Ao pouco tempo el
deixouno e asumín eu a presidencia.

Cando colliches o equipo en que divi-
sión estaba?

Estabamos en terceira, subímolo a se-
gunda, estivemos un tempo en segunda,
logo volvemos baixar, e despois de
dous anos en terceira, a pasada tempo-
rada logramos ascender de novo.

Cal foi a chave do ascenso ao teu xuí-
zo?

Eu creo que conseguimos formar un
grupo excepcional, tanto deportivo, te-

mos moi bos xogadores, como humano,
somos como unha familia. Non me
gusta personalizar porque é mérito de
todos por igual, xa que todos fixeron
un traballo excepcional, pero quixera
mencionar  a gran labor  que fixo Ju-
lio.

Os xogadores de onde son?
A maioría dos 17 que temos, son das
Neves, agás un par deles que son de
Arbo, practicamente todos son naturais
do noso concello.

Só tivestes 17 fichas?
Si, pero non por falta de vontade senón,
porque como sabes a nosa contorna

padece un grave problema demográfico,
hai moi pouca xente nova, e xa que
logo non é nada doado toparmos xo-
gadores.

O adestrador vai continuar este ano?
Desde logo, estamos moi contentos
con Javi, un home que xa foi porteiro
do noso club.

Supoño que este ano ficharedes a al-
guén para reforzarvos?

A nosa intención é manter o grupo, xa
che dixen que estamos realmente con-
tentos con el, e facer algunha fichaxe
para reforzarnos. Agardo que poidamos
ter 20 fichas este ano, pero non te creas



que é fácil atopar xente. A demografía
é un problema enorme para o noso
pobo.

Vós xogades no campo municipal,
que se chama Pepe Capón. Ilústranos
presidente, quen foi a persoa que lle
dá nome ao terreo de xogo?

Eu non o cheguei a coñecer. Seica foi
unha persoa que dedicou toda a súa
vida ao club

Observo que cambiastes o céspede?
Si, acabamos de mudalo este ano. Cam-
biouno o concello. Estou realmente sa-
tisfeito da nosa relación tanto co alcalde
como con Óscar, o concelleiro de de-
portes.

Cando chegaches ti á presidencia es-
taba Raúl de alcalde non?

Si, e tamén tiven moi boas relacións
con el. As miñas relacións tanto con
Raul como con Xose foron excelentes.
O único que podo de dicir do trato que
nos dá o Concello de As Neves son
cousas boas.

Cantos equipos tedes?
A maior parte dos anos tivemos 5: ale-
víns, infantís, cadetes, xuvenís e senior,
pero como mencionei antes temos un
gravísimo problema demográfico e non
nos queda outra que adecuarnos á re-
alidade. Este ano creo que nos imos
quedar con tres;  alevíns, cadetes e o
equipo maior.

E fútbol feminino?
Intentamos facelo, pero foinos imposible.
Non hai suficientes  mozas interesadas

entrevista
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no Concello para podelo montar.
Como valoras a implicación da veci-
ñanza co equipo?

Para min é escasa. Somos moi pou-
cos socios, só 80.Os que estamos
implicados dedicámoslle grande
cantidade de horas, esforzo, sacri-
ficio e imaxinación para procurar
financiamento. De non ser así sería
imposible.

Cantas persoas soen asistir aos par-
tidos?

Este ano como iamos moi ben a asis-
tencia era algo maior que o habitual
pero normalmente ven moi pouca
xente, arredor de 50 persoas de media.
ás veces ven máis público de fóra que
de casa.

Tedes cantina?
Si, pero ao vir pouca xente aos partidos
non te creas que deixa moito. Nós
chegamos a ter dous equipos de vete-
ranos, que se desfixeron. Cando existían

a cantina funcionaba un pouco mellor.
Cantas persoas sodes na directiva?

Cinco. Agardo que este ano poida
meter a dúas persoas máis.

Os obxectivos deportivos para esta
temporada cales son?

Manternos, de momento non podemos
aspirar a máis.

En función da dimensión e estrutura
sociolóxica das Neves, cal dirías ti
que é o lugar natural do equipo?

Nós debemos aspirar á 1º autonómica,
pero para iso necesitamos unha impli-
cación moito máis elevada de toda a
sociedade nevense.

Rematamos Salvador. O fútbol mo-
desto sen público é viable?

De ningunha maneira. Se tal como
sucedeu nos últimos partidos de liga
profesional, fósemos obrigados a xogar
sen público, sería total e absolutamente
imposible a viabilidade do fútbol mo-
desto.
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MOTOS NOVOA
Tortoreos As Neves

986 667 470

Que áreas levas ti, Óscar?
Eu levo servizos públicos, medio am-
biente, medio rural, deportes e innova-
ción tecnolóxica.

Cal é a túa formación?
Son técnico informático.

Canto tempo levas en política?

Desde o ano 2.006, xa levo 14 anos no
BNG das Neves. Todo comezou nunha
feira do Requeixo. Estaba eu visitándoa
e había un posto informativo do BNG,
achegueime, comezamos a conversar,
e 14 anos despois aquí estou.

Xa estaba Xose naquel posto?

Si, alí estaba ao actual alcalde, si.
Que tal no cogoberno co PSOE neste
segundo mandato?

Moi ben, moitísimo máis cómodos que
no anterior.

De onde es natural?
Eu son natural da parroquia de Taboe-
xa.

Veño de falar con Salvador, e el
dime que está moi contento das re-
lacións que ten tanto co alcalde
como contigo. E ti?

Nós procuramos ter a relación máis in-
tensa posible co equipo de fútbol, como

non podía ser doutra maneira. Son un
colectivo do noso concello, levan o
nome do noso pobo, e compiten nun
campo que é municipal, polo tanto,
como con calquera outra entidade de-
portiva nevense, este concelleiro e o
goberno en pleno estamos ao seu dispor
para tratar de facilitarlles as cousas.

Mudastes o céspede do campo. Ese
tipo de obras son moi custosas ver-
dade?

Si, o custe final estivo arredor dos
130.000€.Nós recibimos unha subven-
ción do ministerio de transición ecoló-

“TANTO ESTE CONCELLEIRO DE DEPORTES, COMO
TODO O GOBERNO, ESTAMOS AO DISPOR DE
CALQUERA COLECTIVO DEPORTIVO DO NOSO POBO
PARA TRATAR DE FACILITARLLES AS COUSAS”

ÓSCAR GONZÁLEZ, CONCELLEIRO DE DEPORTES DO CONCELLO DE AS NEVES

Óscar é un mozo de Taboexa, que entre outras leva a área de deportes no
goberno municipal. Desde moi novo está vencellado ao asociacionismo da
sociedade civil do seu pobo, e aínda que non chega aos 40 anos xa leva un
feixe deles militando no BNG das Neves.
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Praza da Feria - AS NEVES

xica, só o noso concello e o de Vigo, na
provincia de Pontevedra, acudimos a
esa subvención destinada a paliar os
efectos dos incendios do 2.017.E naquel
lume, as redes exteriores arderon caeron
no céspede e danárono. Esa subvención
sufraga cerca da metade da obra.

E o resto?
Entre a compañía aseguradora do campo
e o Concello.

O presidente do equipo de fútbol
está preocupado pola dificultade
tanto para encontrar xogadores como
para que haxa un posible relevo xe-
racional á xunta directiva actual?

Non somos alleos a esa circunstancia
.Somos conscientes que o noso pobo,
como moitos outros da Galicia interior,
padece un grave problema demográfico.
É responsabilidade de todos, da admi-
nistración municipal tamén, claro que
si, tratar de mitigalo.

Cantos equipos deportivos ten AS
NEVES?

Alén do equipo con cuxo presidente
acabas de falar, está o Rubiós, outro
equipo de fútbol que milita en 3º auto-
nómica e que tamén teñen equipo de
veteranos. O Fútbol Sala As Neves,
que xogan o pavillón municipal, que
tamén tivo un ano moi bo, pois participou
na autonómica sur e quedaron primeiros.
O  Club de Badminton As Neves ten
moitísima importancia no noso concello,
pois temos algunha persoa participando
en competicións europeas. Debemos
destacar o caso de Lucía Rodríguez

que está a participar no campionato do
mundo coa selección española. Non
me quero esquecer do Cornelios, un
club que se dedica ao deporte relacionado
coa orientación. Fan moitas modalidades
como andainas, kayak...

Vaia, malia que temos problemas
demográficos evidentes, observo que
o deporte ten unha presenza ampla
e variada

E tanto que si. Tamén temos asociacións
deportivas como por exemplo a aso-
ciación SANOMEDIO, que maiorita-

riamente fai andainas e BTT.E por
último en Taboexa tamén se organizan
campionatos de motocross.

E de instalacións como andamos?
Ben, temos o campo de fútbol municipal,
e o pavillón de deportes

O campo pareceume que está moi
ben, pero creo que á grada facíalle
falta un lavado de cara

Estou de acordo contigo, de feito temos
a intención de facelo antes de que co-
mece a temporada.

O pavillón non o coñezo, como están
as instalacións?

No 2.015 remataron a modificación
das gradas e a partir de aí, nos acome-
temos unha obra para mellorar a ilumi-
nación interior. Cambiamos a LED a
iluminación do teito.

As relacións do concelleiro con todas
as asociacións e clubs que mencio-
naches son boas?

Pola miña parte desde logo que si,
agardo  que o sentimento sexa recíproco
en todos os equipos. Eu polo menos,
procuro de dar o mellor de min mesmo,
e tratar a todos con equidade para que
así sexa.

Vexo que estás moi cómodo na con-
cellería de deportes?

Estouno, a verdade é que si. A min o
que me gusta  é traballar polo ben
común .Xa desde moi novo estou ven-
cellado ao asociacionismo na sociedade
civil, e considero que a procura do ben
colectivo é o camiño máis adecuado
para asegurar o benestar individual.

PONTEAREAS

O dispositivo especial de vixilancia
nocturna da Policía Local do pasado
sábado permitíu actuar con rapidez nun
incendio declarado no Hotel Condado
da localidade sobre a 1:30 da madrugada.
A esa hora as dúas patrullas da Policía
Local recibiron unha chamada alertando
da existencia dun incendio no hotel e
dunha persoa atrapada que pedía auxilio.
Tras dar aviso aos bombeiros municipais,
os axentes comprobaron que pola xanela
dunha habitación do cuarto piso saia
unha densa fumareda negra e berros
pedindo auxilio. Ao atoparse coas portas
de acceso ao hotel pechadas, os axentes
entraron no establecemento forzando
a porta de entrada e rachando o seu
vidro. 

Unha vez no interior os axentes su-
biron ao cuarto andar desaloxando aos
hóspedes e procederon a tirar abaixo a
porta da habitación na que se estaba
producindo o incendio. Mediante o uso
de extintores e da mangueira do sistema
contraincendios do propio hotel os po-
licías locais rebaixaron e extinguiron
as lapas e lograron rescatar á persoa
que se atopaba atrapada na habitación.
Acto seguido os bombeiros accederon
ao lugar, asegurando a zona e ventilando
o edificio. 

Evitada a propagación
dun incendio nun hotel
de Ponteareas

En As Neves



MONDARIZ

O goberno de Mondariz le-
vou recentemente ao Pleno da
Corporación Municipal a súa
proposta de Orzamento Xeral
para o exercicio 2020, despois
de varios meses de conversas
cos diferentes grupos políticos.
A proposta, que era austera pero
incluía partidas para facer fronte
a obrigas financieiras do Concello
tan importantes como a débeda
acumulada desde 2017 coa Xunta
de Galicia pola xestión do Centro
de Día, non foi aprobada polos
votos en contra de Alternativa
por Mondariz e Partido Popular,
que superaron aos votos a favor
de BNG, PSOE e Ciudadanos.

"O goberno iniciou o diálogo
cos grupos políticos de oposición
o ano pasado. Durante a primeira
fase de diálogo, consistente en
reunións por separado con cada
grupo político para intercambiar
puntos de vista e comprobar que
había interese en consensuar uns
novos orzamentos municipais,
mantivéronse reunións con PP
e Ciudadanos, porque AporM
rexeitou esta modalidade de diá-
logo inicial e non quixo participar.
Nas últimas semanas, co plan
orzamentario para este exercicio
2020 xa preparado, houbo ata
tres reunións conxuntas nas que
todos os grupos políticos pui-

deron manifestar as súas opi-
nións, mais non se fixeron pro-
postas construtivas respecto ao
plan orzamentario", explica o
alcalde, Xosé Emilio Barros. "O
goberno chegou á sesión plenaria
coa esperanza de que AporM
ou PP se abstivesen na votación
para facilitar a necesaria actua-
lización do orzamento munici-
pal".

O Concello de Mondariz
funciona actualmente cun orza-
mento pensado para 2017, xa
que foi prorrogado durante dous
anos, sen ter en conta as necesi-
dades municipais. Esta situación
provoca que non haxa partidas
orzamentarias para facer fronte
ás actuais obrigas financieiras,
dar resposta ás lexítimas de-
mandas dos veciños e das veciñas
ou promover o desenvolvemento
local de Mondariz. "Actualizar
o orzamento municipal
é unha cuestión de res-
ponsabilidade política.
Os grupos políticos es-
tán informados da grave
situación financieira do
Concello de Mondariz
desde fai tempo e saben
que hai pouca marxe
de manobra porque os
gastos estruturais, como
os gastos de persoal
(47,93%) e os gastos

correntes en bens e servizos
(36,27%), son amplamente maio-
ritarios. Por parte do goberno
houbo unha transparencia total",
comenta Barros.

Entre as novas partidas que
se incluían no plan orzamentario
do goberno municipal había axu-
das para as traídas de augas ve-
ciñais, o baleirado de fosas sép-
ticas e o desenvolvemento rural
nas parroquias. Tamén se reco-
ñecía o dereito das entidades
locais menores a percibir polo
menos o 25% da recadación fis-
cal entre os seus veciños e veci-
ñas, que é unha reclamación
histórica avalada este ano por
unha senteza xudicial. Os in-
crementos de gastos en transfe-
rencias e persoal, alleos á decisión
política, obrigaron a conter o
gasto corrente en servizos e asu-
mir unha necesaria austeridade.
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Alternativa por Mondariz
(1.037 votos) vén de votar en
contra dos Orzamentos presen-
tados ante o Pleno polo alcalde
do BNG (687 votos). O noso
grupo aprecia un incremento no-
table do gasto que vai en contra
da austeridade que o goberno
encabezado polo BNG tanto pro-
clama. Pola contra constátase
unha diminución en partidas que
resulta alarmante. Unha delas é
a dedicada á limpeza das de-
pendencias municipais, que pasa
de 42.000 € no 2017 a 33.500 €
no 2020. En tempos de alarma
sanitaria isto resulta sorprendente. 

No campo das políticas de
igualdade a situación é idéntica:
de 9.100 € no 2017 a 5.200 € no
2020. E en Dinamización Lin-
güística de 4.500 € pásase a
1.500 € no 2020. Nos cursos de
formación non se reduce dema-
siado, pero pasa de 10.000 € a
9.400 €, unha decisión política
errada polo delicado momento
laboral que atravesamos.

Alternativa considera super-
fluo o arrendamento da varredora:
6.190 € e cuestiona o dedicado
a saneamento: pásase de 30.000
€ a 16.520 € no 2020. Considera
así mesmo que se perde a opor-
tunidade de investir no rural en
temas de suma necesidade como
internet nun tempo nos que o
teletraballo se impón paulatina-
mente. No mantemento da de-
puradora pásase de 30.000 a
13.675 € no 2020. Para AporM
é primordial evitar por todos os
medios vertidos ao río, o que
esixe aumentar os recursos. 

Son palpables tamén as re-
baixas nas axudas ás asociacións
seguindo o que o goberno chama
"de maior interese de estratexia

municipal" Alternativa xa as
consideraba escasas e agora son
máis. En resumo: “uns orza-
mentos errados que non respon-
den ás necesidade de Mondariz
e non permiten falar dunha dis-
tribución intelixente, proporcio-
nada e xusta do gasto” en pala-
bras de Montes Bugarín.

BNG e PSOE tamén preten-
dían reducir o 50% das subven-
cións que ata agora recibían as
asociacións representativas dos
veciños. “Ata o de agora as aso-
ciacións recibían un mínimo de
300 € do Concello para axudalas
no seu traballo. O alcalde pre-
tendía reducir ese importe á me-
tade na maior parte dos casos”
destaca Calis. Noutros casos,
como o da Banda de Música, o
goberno municipal pretendía re-
cortar a súa aportación de 11.000
a 9.900 € e no caso da asociación
Castromao de 4.000 a 3.600 €.

Alternativa por Mondariz
considera oportuno recordar a
débeda coa que se atopou no
momento de porse ó fronte da
Alcaldía: 614.547'97€ fronte ó
REC do actual goberno de
364.912'72€. O xeito de encaralo
por parte de Alternativa foi dun
traballo inmediato para xestionalo
no canto de laiarse. A débeda
do Centro de Día non é unha
débeda histórica. Parte de xullo
de 2017, dado que non había
partida orzamentaria e descoñe-
cíase a opción de reclamación
como pasou coa débeda histórica
de case 300.000€ que a Xunta
cancelou no noso mandato. 

Está clara a lectura destes
datos e o distinto xeito de encarar
a situación económica recibida
que para AporM non foi outro
que unha xestión eficaz en be-
neficio do pobo.

AporM vota en contra dos
orzamentos do BNG polos recortes
en en varios departamentos

Mondariz continúa sen orzamentos
municipais actualizados
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Carpmiño S.L. Fábrica y Exposición
Pol. Ind. Arbo. Barcela - ARBO

986 665 270 677 300 284 615 194 809 carpmino@gmail.com

Fabricación e instalación de carpintería a medida 
(muebles de cocina. baño, armarios, escaleras...)

Venta de tarimas, frisos y molduras.

Unha carta dunha vintena de científicos
da saúde solicita do Goberno español que

un panel de expertos nacionais e internacionais
avalíen como é posible que un dos mellores
sistemas sanitarios do mundo, a xuízo dos
asinantes, ao mesmo tempo sexa, polo menos
nestes primeiros meses de pandemia, un dos
peores tocante a contaxios e falecidos, espe-
cialmente entre o persoal sanitario. O fin da
avaliación, din, é “mellorar o sistema de saú-
de”, non “repartir culpas” entre os respon-
sables. Un sistema mellor é “un sistema de
saúde resiliente”, é dicir, máis resistente a
próximas ondas do virus e iso implica baseado
en “evidencias científicas”.

Se non leo mal esa carta entendo que
estaría a pedir, entón, que o sistema de
saúde español estea baseado en “evidencias
científicas”. O cal paréceme canto menos
estraño, cando non unha esixencia  simple-
mente extemporánea se temos en conta que
os sistemas de saúde foron construídos non
en base a “evidencia científica” senón a
esixencias históricas e políticas. Mesmo po-

demos dicir que por medo aos pobres. Ve-
xamos.

“Medicina” é, di o dicionario da lingua
galega, unha ciencia que trata de “curar e
previr” as enfermidades do corpo humano.
Agora ben, na época da industrialización, a
maior parte da poboación urbana traballadora
vivía en condicións insalubres. Desde finais
do século XVIII, recordemos os comités de
saúde pública da Revolución Francesa, foi
evidente que o labor dos médicos pasaba
pola mellora das condicións de vida dos tra-
balladores da que dependía toda a produción
económica e a salubridade das cidades.  Da-
quela o termo “medicina” adquire o carácter
de quefacer social ao tempo que mantén o
de técnica de curación das enfermidades do
corpo humano. Desenvolvese a partir de aí a
chamada “medicina social”, isto é, aquela
que procura o benestar dos individuos tanto
como o da sociedade.  De xeito que pouco a
pouco o dereito á saúde foi asumido por
todos os estados. 

Pero, pola mesma, o seu carácter social

converte a práctica médica nunha actividade
política. Non deixa de ser unha práctica
científica, pero xa non digamos guiada ex-
clusivamente por evidencias científicas,
senón por discutibles ideas políticas. Non é
igual, entón, avaliar a “asesoría técnica e
científica” do sistema sanitario español que
a súa “capacidade operativa”. O primeiro
pode e debe ser avaliada por criterios de
esixencia científica, pero o segundo semella
depender da propia estrutura do sistema
sanitario organizado en comunidades autó-
nomas e daquela suscita a cuestión de se un
sistema de saúde unificado, ou “coordenado”
como se está a dicir no debate político, é
máis operativo que o das comunidades au-
tónomas por poder caer na descoordinación.
De modo que, cunha aparencia científica o
que se estaría a avaliar máis que o sistema
sanitario sería máis ben o sistema político
español. De ser así a opción que resultase
baseada nunha maior “evidencia científica”
pasaría a ser a opción verdadeira ou indis-
cutible. O ideal de todo programa político.

ÁNGEL PÉREZ
Profesor de Filosofía Avaliación

AS NEVES

O Servizo Galego de Saúde
(SERGAS) vėn de informar ao
Goberno municipal das Neves
que todas as 8 usuarias do Centro
de Día e  14 traballadoras deron
negativo por COVID-19 na pri-
meira proba realizada. Todas
elas están en ‘cuarentena’ dende
o pasado xoves, día 13, logo do
positivo por COVID-19 doutra
das veciñas que acuden ao centro.
Hai que lembrar que logo de ter
coñecemento do positivo deuse
aviso, de inmediato, ao resto das
usuarias e ao persoal do mesmo
para que permanecesen illadas
nas súas casas. Permanecerán
nesta situación de illamento un
período mínimo de 14 días. 

O Centro de Día das Neves
permanece pechado.

Traballadoras do
Centro de Día das
Neves dan negativo
para COVID-19
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Estamos en Valeixe, na
recta das Touzosas.
Reservas e Info
608727766. 696606730

A CAÑIZA

Mellorar a seguridade
viaria en todos os concellos
da provincia segue a ser un
dos obxectivos prioritarios
da Deputación de Ponteve-
dra no que respecta á coo-
peración e a mobilidade.
Debido a isto, o ente pro-
vincial executou no concello
da Cañiza obras no marco
do Plan de Mellora da Se-
guridade dos Viarios Muni-
cipais (DepoRemse) para
mellorar a seguridade viaria
e a humanización no entorno
do CPI A Cañiza. A actua-
ción, valorada en 107.647,15
euros, foi visitada polo de-
putado da área de Coopera-
ción, Santos Héctor, o al-
calde da Cañiza, Luis An-
tonio Gómez, e varios con-
celleiros da Corporación mu-
nicipal.

As obras realizadas na
rúa de acceso ó CPI A Ca-
ñiza dende a N-120 e no
viario que rodea o colexio
que dá acceso ó Instituto de
Educación Secundaria da
Cañiza consistiron na crea-
ción dun itinerario peonil
conectando o CPI co IES,
actuando nas beirarrúas exis-
tentes para dar cumprimento
á normativa de accesibili-

dade e reordenando o tráfico
existente. Así, a Deputación
de Pontevedra achega o 90%
dos recursos a través do pro-
grama DepoRemse e do Plan
Concellos, mentres que o
restante foi aportado polo
Concello. O alcalde da Ca-
ñiza, Luis Antonio Gómez,
sinalou que "practicamente
nos últimos catro anos, todas
aquelas cuestións que foron
avanzando en inversión e
que se van visualizando no
noso municipio son actua-
cións da Deputación de Pon-
tevedra".

"É imprescindible me-
llorar a seguridade viaria na
contorna dos centros edu-
cativos, non só polo volume
de xente que accede a eles,
senón tamén pola idade dos
viandantes", explicou sobre
a necesidade que existía de
mellorar as condicións via-
rias existentes e de huma-
nizar o entorno. Ademais,
engadiu: "É unha obra moi
relevante onde se pon en
valor unha zona moi impor-
tante da Cañiza. Era nece-
sario acometer os servizos
e facer intervencións de hu-
manización e de mobilidade
peonil". Estas obras, por
tanto, obedecen ó "modelo

que está impulsando a De-
putación de Pontevedra, que
ten a accesibilidade e a se-
guridade por bandeiras".

A colaboración entre o
Concello e o ente provincial
foi subliñado polo deputado:
"Como institución, estamos
traballando arreo para ache-
gar investimentos a todos
os concellos da provincia
para que poidan desenvol-
ver proxectos tan necesarios
coma este". Así, tanto no
reparto regrado e obxectivo
de fondos que se fai a través
do Plan Concellos como
nos plans extraordinarios
que se adxudican en base a
puntuacións obxectivas e
criterios técnicos, "a De-
putación de Pontevedra é
exemplo de institución ob-
xectiva e comprometida con
todos os concellos. Queda
patente o compromiso da
Deputación coa mobilidade
e a seguridade de todas as
persoas".

En concreto, os traballos
que se desenvolveron nas
inmediacións do CPI A Ca-
ñiza están relacionados con
tres eixos: o movemento de
terras, a pavimentación e a
sinalización. Deste xeito, a
obra incluíu a limpeza das

marxes do viario que se pre-
vé pavimentar, a pavimen-
tación e construción de bei-
rarrúas, a renovación da capa
de rodaxe do viario e a co-
locación de sinalización ho-
rizontal e vertical para or-
denar o tráfico na rúa Car-
ballo do Marco dende o co-
lexio ata o cruzamento coa
N-120. As beirarrúas terán
un largo de 2,5 metros e
executaranse con baldosa
de 30x30 centímetros.

O Concello da Cañiza
ten recibido un investimento
total da Deputación de Pon-
tevedra dende o ano 2015
de 5.076.853,93 euros, dos
que boa parte corresponden
ao Plan Concellos. Neste
ano está a recibir 548.142,47
euros deste plan provincial.
Ata o momento, o Concello
foi quen de executar 33
obras; financiar 7 actividades
socioculturais propias e con-
tratar a 86 traballadores con
cargo ao Plan Concellos. O
alcalde quixo poñer en valor
estas cifras declarando que
"levamos catro anos na Ca-
ñiza onde practicamente o
100% das obras executadas
polo Concello levan o nome
e apelidos da Deputación
de Pontevedra".

A CAÑIZA

Por primeira vez o Concello pide
autorización á Confederación H. Miño
Sil para desenvolver estes traballos,
obtendo autorización para a limpeza
así como o informe favorable do Ser-
vizo de Patrimonio Natural da Con-
sellería de Medio Ambiente da Xunta
de Galicia.

A Brigada de Obras e
Servizos do Concello
limpa o Regueiro dá
Cañiza

Aposta pola seguridade no entorno dos
centros de Ensinanza de Carballo do Marco
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Declaración da Asemblea
Republicana de Vigo a propósito
da saída de España de Juan Carlos
Borbón
VIGO

A ́ marxe de esixir que devolva o
roubado, poderiá existir maior xuiźo
pub́lico que este oprobioso final para
Juan Carlos Borboń? Posiblemente si. A
cadea. Pero, en calquera caso e mentres
esperamos, o que queda claro e ́ que
quen personificou de forma case que
absoluta as bondades da «transicioń» e
encarnou a suá aceptacion internacional,
non so ́e ́un presunto delincuente, senoń
que acaba de irse polo sumidoiro da his-
toria de forma case clandestina e
vergonẽnta.

Isto evidencia de forma clara o es-
gotamento do Rex́ime do 78, un esgota-
mento exemplificado por esta said́a de
Espanã de algueń que, para maior mofa

popular, aińda conserva o titulo de rei.
Todo un sińtoma para o futuro.

Poderiá algueń pensar que isto non
ten importancia e que todo seguira ́igual?
Poderiá, claro. Pero trabucariáse. So ́falta
que os partidos, sindicatos, asociaciońs
cidadaś e todo o tecido cultural e social
deste Reino imposto polo ditador (o
pobo vasco e o catalań levan anos nisto)
comecen a negar a actual forma de
estado e decidan republicanizar a vida
polit́ica, social e sindical, republicanizar
os programas electorais e republicanizar
tameń a vida parlamentar para que a
Monarquiá continué sumida nunha crise
institucional que a leve a suá desaparicioń.

Fagaḿolo posible. Asociaciońs como
a nosa creaŕonse con este obxectivo.

O BNG de Vigo demanda un Plan de
Continxencia Municipal para enfrontar
a segunda onda do coronavirus
VIGO

O Bloque Nacionalista Galego de-
mandou ao Goberno municipal de Vigo
a posta en marcha dun Plan de Contin-
xencia Municipal co que enfrontar a se-
gunda onda do coronavirus. Así llelo
vén de  trasladar o portavoz municipal
do Bloque en Vigo, Xabier P. Igrexas, ao
alcalde a través dun escrito, no que insta
a reforzar todos os medios preventivos,
así como a preparar o despregamento de
dispositivos e programas extraordinarios
a nivel social para protexer os colectivos
máis vulnerábeis.

Igrexas advertiu de que os indica-
dores sanitarios apuntan que xa se está
ás portas da segunda onda da Covid19,
e que a evolución das últimas semanas
–atinxindo xa preto de 140 positivos
na área sanitaria de Vigo– deben pro-
vocar unha resposta enérxica por parte

de todas as administracións. “Entre
marzo e maio actuouse con improvi-
sación e falta de planificación, en
grande medida porque non se esperaba
unha pandemia destas dimensións, pero
agora xa temos datos, experiencia e
sabemos o rápido que se pode complicar
a situación. Aprendamos a lección da
primeira vaga de contaxios”, reclamou
o edil nacionalista.

Desde a fronte nacionalista enfatizan
que é necesario actuar “con dilixencia,
rapidez e contundencia” para salvagardar
a saúde pública e a vida das persoas.
Nese sentido, no Plan de Continxencia
Municipal que demandan inclúen medidas
como o reforzo dos mecanismos de pre-
vención, a garantía de subministración
de equipos de protección e o reforzamento
dos servizos e programas de atención
social a persoas vulnerábeis.

HORIZONTAIS:
A APELIDO DO COMPOSITOR DA BANDA SONORA DE “ A
MISIÓN”.

B METAL PRECIOSO-BOTABAN GARGALLADAS.
C ANTIGA CIDADE DE MESOPOTAMIA-CAVIDADE INFERIOR
DUN BARCO.

D PRONOME POSESIVO-50-ELEMENTO DE ORIXE GREGA
DE FORMACIÓN DE PALABRAS QUE INDICA UNIÓN.

E PREFIXO CO SIGNIFICADO DE DENTRO DE-TERMINACIÓN
DE INFINITIVO-EMPATE SEN GOLES.F-PASA POR RIBA,
ABUSA.

G TRISTE.
H DOMINIO XEOGRÁFICO PARA ECUADOR-MILISEGUNDO-
ANTIGO NOME DO PP.

I INSECTICIDA-AS DÚAS PRIMEIRAS DO ALFABETO-ANOE.
K COLLER UNHA RABECHA.
L HOME CONTRATADO PARA A EDUCACIÓN DOS FILLOS-
PEZA EN FORMA DE CIRCUNFERENCIA-DEUS EXIPCIO.

VERTICAIS
1-EMITIR SONS CONFUSOS COMO MOSTRA DE ENFADO-
ENTREGUE.

2-CIDADE GALEGA-DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDADE.

3-DÍGRAFO CO QUE SE REPRESENTA O FONEMA R-
APARELLO EMPREGADO PARA MEDIR A CANTIDADE DE
CHUVIA.

4-DO REVÉS MONXA-DO REVÉS INDIVIDUO QUE NO
EXÉRCITO TEN A CATEGORÍA SUPERIOR Á DE SOLDADO-
VOGAL.

5-UN-PRONOME DE TERCEIRA PERSOA-SÍMBOLO DA PRATA-
PARTE INFERIOR DA SAIA QUE CAE SOLTA DESDE A
CINTURA PARA ABAIXO.

6-CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL-PASAR A LINGUA
POR.7-ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DO TRABALLO-
TIPO DE RECEPTOR INVOLUCRADO NO RECOÑECEMENTO
DE VIRUS.

7CONTARCCIÓN DE PREPOSICIÓN MÁIS ARTIGO.
8-MULLERES QUE TIVERON FILLOS-INTERXECCIÓN PARA
EXPRESAR DOR-INTERXECCIÓN PARA EXPRESAR
SORPRESA.

9-NOME DO COMPOSITOR DA BANDA SONORA DE “A
MISIÓN”-POÑER DATA.

10-DONO-DRAMA MUSICAL ENTEIRAMENTE CANTADO

o encrucillado de Khan Deán
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As cidades precisan contar con zonas
liberadas do tráfico dos coches. En

primeiro lugar, para reducir as emisións
de CO2 que tan dañinos efectos ten sobre
a atmósfera e que aceleran o efecto inver-
nadoiro causante da crise climática. E ade-
mais, e non menos importante, para xerar
espazos de convivencia e desfrute da ci-
dadanía libres da inxerencia dos coches. 

Precisamente un dos efectos da crise
provocada polo Covid-19 foi peonalizar
espazos urbáns, tal e como pasou en
Vigo co espazo entre a Porta do Sol e o
Paseo de Alfonso, ainda que esta huma-
nización de facto comenzara xa en xaneiro
co inicio das obras. A veciñanza da zona
leva máis dun ano reclamando unha peo-
nalización sen a construcción dun túnel
que suporía soterrar o tráfico para in-
crementalo aínda máis.  O túnel de El-
duayen, lonxe de pacificar o tráfico, faría
o efecto chamada ao mellorar a fluidez
da circulación, en vez de disuadir do uso
do coche polo centro histórico da cidade,
ademais do seu impacto en canto a con-
taminación acústica e sobre o patrimonio
do Casco Vello. 

Estes meses de interrupción do tráfico
rodado, agás o autobús urbano, os resi-
dentes e carga e descarga, demostraron
que unha peonalización sen tunel non só
é posible senón tamén é o desexable. A ci-

dadanía esta a desfrutar dun espazo sen o
ruido nin os fumes dos coches e sen preo-
cuparse do risco de seren atropellados ao
cruzar (lembremos que Vigo é a cidade
galega con máis accidentes deste tipo). 

Menos coches na cidade implica menos
envelenamentos pola contaminación que
mana dos tubos de escape. Na provincia
de Pontevedra morren unha media de 85
persoas só de envelenamento por NO2 e
son multiples as afeccións ao sistema res-
piratorio causantes de enfermidades cró-
nicas que en moitos casos derivan en fa-
lecemento. 

A pesar do corte do tráfico, non se in-
crementaron os atascos, polo que se de-
mostra tamén que o túnel é perfectamente
prescindible. Mantendo o bus urbano no
tramo, a afectación no transporte sería
mínima.

As vantaxes do vivido estés meses
son evidentes. Menos ruidos, menos con-
taminacion e máis calidade de vida, por
que renunciar a elas? En canto se com-
probe a seguridade dos inmobles afec-
tados volverán reanudarse as obras do
túnel e perderemos unha oportunidade
histórica para comenzar a construir outro
modelo de cidade. Os 13,4 millóns de
euros orzamentados para a construción
do túnel poderían adicarse a máis pro-
xectos de humanización. 

Unha mobilidade verde e sostible non
se erixe sobre túneles de CO2 que priorizan
o transporte en vehículo individual. A re-
modelación da Porta do Sol – Paseo de
Alfonso debería servir para estabrecer
zonas libres de emisións, liberando do

tráfico rodado o centro da cidade, non
conseguindo o efecto totalmente contrario.
As peonalizacións deben concebirse para
o uso cidadán, e para reducir os coches e a
polución, non para enterralos cun costoso
túnel. Agora temos a oportunidade.
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XAQUÍN PASTORIZA
Voceiro Ecoloxistas en Acción Vigo área de mobilidade sostible

Peonalización sen túnel, estes meses demostraron que é posible

Avenida
AtlÁntica - Vigo
hola@ofaneco.com

640 696 403

ChocolateríaCOCOA
Martínez
Garrido 14. 
Vigo

Paseo de Alfonso-Elduayen.
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ponte caldelas

PONTE CALDELAS.

Unha semana maís volven as ‘Noites
de Terraza’ a Ponte Caldelas. Con dis-
tanciamento social, uso obrigatorio de
mscarilla e con todas as medidas hixieńico
sanitarias establecidas. Coa seguridade
como prioridade absoluta, o xoves haberá
cine aś 22.00 horas, coa proxeccioń da
pelićula ‘El mejor verano de mi vida’.
O venres aś 21.00 horas tera ́lugar o es-
pectaćulo ‘Concerto Singular’, que chega
da man de  ́Piścore’, unha companĩá
que ten a premisa de facer rir dende o
virtuosismo musical, a elegancia e unha

estet́ica claśica seguindo o estilo de ‘Les
Luthiers’. O sab́ado chegan aires anda-
luces da man da baiolaora Mariá Rial e
‘Tony y el Primo’. Aś 21.00 horas co-
mezara ́un espectaćulo de muśica e baile
flamenco que non deixara ́a ningueń in-
diferente. O domingo habera ́ de novo
sesioń vermu ́ coa Banda de Muśica
Unioń Musical de Meanõ, que ofrecerá
un concerto para animar o mediodiá do
domingo mentres os vecinõs e visitantes
de Ponte Caldelas desfrutan dun refrixerio
na gran terraza que conforman a Praza
de Espanã e a Alameda.

PONTE CALDELAS.

O Concello de Ponte Caldelas avanza
na posta en marcha da web de venta
online a ́que poderań acollerse todos ne-
gocios de Ponte Caldelas. O portal pre-
sentouse onte ante maís de 50 persoas
interesadas en participar neste iniciativa
que abrira ́unha nova porta de venta para
os negocios do municipio: unha porta
que estara ́aberta 24 horas o ́diá durante
365 diás o ́ano.

A iniciativa que o Concello de Ponte
Caldelas pon en marcha xunto a ́Asocia-
cioń de Comerciantes e Empresarios do
municipio (Coempo) pretende abrir un
novo nicho de mercado para todos os
establecementos e tameń dar un impulso
necesario acorde o ́sećulo XXI, onde a
maior parte das persoas empregan internet
para buscar os productos que lles interesan.
“Internet e ́ o escaparate no que tenẽn
que estar todos os comercios de Ponte
Caldelas”, indica o alcalde la localidade,
Andreś Diáz, que destaca a importancia
de adaptarse aś novas tecnoloxiás logo
de conẽcer de preto o que supoń un

peche prolongado dos establecementos.
A empresa encargada da posta en marcha
da web presentou onte a todos os parti-
cipantes na reunioń o funcionamento da
mesma, o xeito de traballar de maneira
actualizada e permanente e todas as po-
sibilidades que ofrece o portal. Unha vez
que se ponã en marcha a web, determi-
naranse as promociońs de lanzamento
que se desenãrań.

Cine, humor e flamenco nas ‘Noites de
Terraza’ coas medidas de seguridade

Máis de 50 autónomos e empresarios
participan na presentación da web de
comercio electrónico

Pedreira, 7
Baixo
A Lama
986 768 261

HUMOR: MARCOS ESCUDEROOS TONIOS PASEANDO POLO MONTE SEN TAPABOCAS
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PONTE CALDELAS.

O Concello de Ponte Caldelas leva
xa retirados preto dun cento de ninõs de
vespa velutina a traveś dunha empresa
especializada a ́ que solicitou o servizo
logo das reiteradas queixas vecinãis polo
mal funcionamento do servizo que presta
a Xunta de Galicia, administracioń res-
ponsable do control de plagas.

As casuiśticas das intervenciońs son
moi variopintas, pois os ninõs das velutinas
atoṕanse en lugares moi diversos, tanto
aire libre, como no interior de vivendas,
por iso require de intervenciońs concretas,
medida e personalizadas. Neste momento,
de feito, esta ́ pendente a intervencioń
con fumigacioń nunha vivenda, porque
a familia que reside na casa ten que
abandonar a vivenda durante uns diás
para poder realizar a actuacioń
sobre o ninõ. Neste caso, as
velutinas instalaron a suá
‘colmea’ no interior da
chimenea dunha viven-
da, e non e ́posible a
retirada do ninõ nin
o lanzamento do tra-
tamento. Tameń se
deu o caso dunha
intervencioń na que
foi necesaria a in-
tervencioń dun car-
pinteiro, porque o ninõ
estaba instalado no falso
teito da vivenda.

“A seguridade dos meus
vecinõs e ́unha prioridade para
min e por iso collemos as rendas

do problema que estań a suponẽr os
ninõs de velutina. A nivel municipal
damos asi ́unha resposta raṕida, eficaz e
personalizada a ́vecinãnza, que me tras-
ladou en numerosas ocasiońs o seu ma-
lestar e a preocupacioń polos ninõs que
van xurdindo e que, pese a chamar en
numerosas ocasiońs ao 012, non se lle
retiran nin se lle da unha solucioń”, indica
o alcalde de Ponte Caldelas, Andreś Diáz.

Desta maneira, todos os avisos poderań
darse no Concello de Ponte Caldelas
chamando ao 986750013 (extension 2) e
unha empresa especializada fara ́a retirada
coa maior brevidade posible. O custo da
retirada para o Concello de Ponte Caldelas
e ́de 108,90 euros por ninõ.

Ponte Caldelas retirou xa un cento de
niños de velutina

PONTE CALDELAS.

O Concello de Ponte Caldelas da ́a
benvida a todas as nenas e nenos nacidos
no municipio entregańdolles un ‘librinõ
do bebe’́ no que as familias poden ir
anotando os acontecementos maís im-
portantes na vida da nena ou neno. Esta
iniciativa pux́ose en marcha coa chegada
de Andreś Diáz a ́ Alcaldiá de Ponte
Caldelas, en xunõ de 2015, e dende
entoń entregaŕonse un total de 163 libros
a 75 nenas e 88 nenos.

O alcalde de Ponte Caldelas, Andreś
Diáz, valora moi positivamente este pe-
queno agasallo que se entrega a toda a
cativada que nace no municipio e que
supoń “unha agarimosa benvida aś nenas
e nenos que no futuro encherań de
alegriá as ruás e caminõs de todo o
concello”.

Este librinõ permite que as familias
vaian elaborando un emotivo aĺbum de
recordos nos que poden incluir
fotografiás, datas importantes, os pri-

meiros pasos, as primeiras palabras e
tameń outros acontecementos relevantes
na vida familiar.

Entregan 163 libros de benvida aOs
nenas e nenos nacidos no concello

O mellor ambiente
da Comarca

Ponte Caldelas

La Parada

TAPERÍA VICTORIA
PONTE CALDELAS

En Ponte Caldelas



Este xornal 
imprimiuse en

papel reciclado

Director: Tino Lago Vargas
director@anovapeneira.gal
Edición, deseño e maquetación: 
A Nova Peneira
anovapeneiraedicion@gmail.com

Redacción: G. Figueiredo
redaccion@anovapeneira.gal

Edita e publica: Edicións Mide S.L.
Rúa García Lorca 3, 6º AB. 36209 Vigo
edicionsmide@gmail.com
Teléfonos: 662 187 102
Imprime: Publicaciones Tameiga S.L.
Fotografía: Arquivo.
Publicidade: Departamento propio.
Colaboradores: Ángel Pérez, Moncho Lareu, Vi-
cente Alló, Carlos Rey, Josiño Araújo, X. S. Páramos,

Lucia Santos, Santi Mallo, Segundo González, X. C.
de la Fuente, Mero Iglesias, Juan Karlos Pérez, Pedro
Ocampo, José Manuel Durán, Xabier P. Igrexas, Mar-
cos Escudero, Roger, Aarón Franco, Miriam Rodrí-
guez, Pablo Couñago, Montse Fajardo, Marcos
Santos.
Corresponsal en Madrid: Juan Louzán 665715149
Corresponsal en Euskadi: Xoán Alonso.

Depósito Legal: VG175-2012

POLÍGONO A GRANXA PARCELA 259 NAVE 6
O PORRIÑO - 986 346 787 - info@jmoliner.com

outlet de juguetes



XORNAL GALEGO DE CULTURA E DEPORTENº 92 Agosto 2020 - 2€

O SANTUARIO ANIMAL
VACALOURA DE SANTIAGO XIX A XXI



JUAN CARLITOS O NUMISMÁTICOXOAN CARLOS CABALLERO ALONSO
Mestre no Ceip de Salvaterra

De nenos tiñamos centos de  cromos, e
coa destreza propia dun crupier, pasa-

bámolos dunha man a outra, mentres un
compañeiro, en función de si o posuía ou
non, respondía sipi, nopi sipi, sipi, nopi,
nopi. Buscábamos onde fora os que nos fal-
taban para rematar canto antes a colección
e comezar cunha nova.

Así imaxino ao emérito facendo a súa
propia colección de estampiñas, coa sa-
tisfacción de ver que as  máis cotizadas,
as de 5 e 10.000 pelas, eran aquelas nas
que saían retratados el no anverso e o

seu fillo no reverso. Juan Carlos e Felipe,
os Messi e  Cristiano Ronaldo do papel
moeda. Daquela un de 10 mil pesetas
chamábaselle Luis Roldán, como agora
aos 500€ Bin Laden, polo complicado
que era atrapar un. 

De Borbón e Borbón valoraba moito
os cromos modestos, aínda que estes non
os manexaba tanto, como os de Leopoldo
Alas Clarín, de Rosalía de Castro, de Benito
Pérez Galdós, ou os de Juan Ramón Ji-
ménez. Todas elas figuras de mérito. Tiña
unha especial predilección polo billete de

José Celestino Mutis porque nel estaba o
autógrafo doutro dos grandes da marca
España, Mariano Rubio, condenado por
fraude fiscal e falsidade documental, que
fora proposto por Felipe González para o
cargo de gobernador do Banco de España
e do cal Emilio Botín afirmou que fixera
un extraordinario traballo á fronte do or-
ganismo.  De neno, Juanito, xa comezara
a súa afección pola numismática. Pequenas
cantidades de liras, francos e escudos que
reunira nas súas estancias en Roma, Lau-
sanne e Estoril. Cando chegou a España
engadiu a peseta ó seu álbum. Aquí no-
meárono rei e continuou moitos anos fa-
cendo acopio de moeda.

O da numismática deixou de ser un
entretemento e converteuse nunha pro-
fesión, similar a que desenvolvían daquela
os empregados de banca que estaban nas
caixas. Estes, colocaban os billetes un
enriba do outro, formando un feixe do
que non sobresaía ningún, cuspían nos
dedos e en segundos eran quen de contar
unha morea de cartos. As glándulas sali-
vares do Rei estaban ben exercitadas,

aínda así, as veces, deixaban de segregar
cuspe polo exceso de traballo. A conse-
guinte sequidade bucal crese que está
detrás da súa  peculiar forma de falar.

Juan Carlitos comezou a rematar un
álbum detrás doutro. Facía un pouco coma
nos cando eramos cativos, acababamos
un  e xa comezábamos o seguinte, coa
diferencia de que os nosos quedaban na
casa, e cheos de “orgullo e satisfacción”
amosabámosllos aos amigos que, casual-
mente, ningún vivía fora do país. Como
moi lonxe nos arrabaldes da vila. E moito
menos se nos ocorría regalarllo a ninguén,
despois do esforzo que fixeramos para
conseguir enchelo. 

Xa no século XXI, unha vez aparecido
o euro, comprou unha máquina de contar
cromos para ter a boca máis lubricada e
así mellorar a dicción. A cousa non deu
resultado xa que a lingua comezoulle a
esvarar tanto coma os pes. 

E para rematar gustaríame facer miñas
as palabras de Pablo Casado: “Cuando
abrimos kilómetros de AVE estamos di-
ciendo Viva el Rey”

opinión
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Tras a saída de España do rei emérito,
a maquinaria púxose en funciona-

mento para dirixir o foco cara onde
quere que miremos. Pretenden conven-
cernos de que o problema reside na
conduta persoal de Juan Carlos I e non
na existencia dunha institución, a mo-
narquía, que non pode ter cabida nun
réxime plenamente democrático porque
elude o principio básico que o sustenta:
todas as persoas somos iguais ante a
lei. Nin pode ser o berce o que marque
a xefatura de Estado nin pode haber
cargo algún que fique por riba da propia
democracia. E iso é precisamente o que
–nunha indefendíbel contradición- am-
para a constitución de 1978: Que o xefe
de Estado, faga o que faga, non se so-
meta a control ningún, nin ao das urnas
nin ao xudicial. 

É indubidábel a ur-
xencia de mudarmos iso
e, porén, queren centrar
o debate no comporta-
mento persoal de Juan
Carlos I, nun intento de
convencernos de que coa
marcha del ficaría impo-
luta a Coroa. Tócanos
agora sacralizar a Felipe
VI, que como lle pasara
ao seu pai con Urdanga-
rín, nin sabe nada nin
nada ten que ver con nin-

gún comportamento escuro. Non apren-
demos que a xefatura de Estado non
pode equipararse á compra dunha sandía
–a ver se temos sorte e sáenos boa-,
senón que hai que esixir, por hixiene
democrática, que estea sometida a con-
trois que garantan que o seu compor-
tamento se adecúa as leis. 

Que Juan Carlos I abandonara España
non é unha boa nova. Non supón unha
mellora do sistema. A mellora sería que
se puidesen investigar e xulgar as súas
actividades ata as últimas consecuencias,
tamén como forma para defender esa
presunción de inocencia que esixen al-
porizados algúns cortesáns. Porén, a fis-
calía persegue a quen fai esta esixencia
mentres o emérito vive, nunca mellor
dito, a corpo de rei, con cartos de dubidosa
procedencia e con escolta pagada por nós

co beneplácito dun goberno que se define
como progresista. 

Para saír deste medievo é urxente
esixir que a Coroa deixe de ser unha illa
dentro da democracia. Un reino de Taifas
onde as consecuencias son as mesmas se
o fas ben que se o fas mal. E só é un paso.
A partir de aí temos que traballar para
mudar o modelo de Estado porque a mo-
narquía é unha institución arcaica, clasista
e profundamente machista, tan antide-
mocrática que mesmo dentro do escollido
berce, un home ten preferencia sobre
unha muller para ocupar o cargo. Por iso
resulta difícil entender que formacións
como o PSOE, que se gaban do seu femi-
nismo e do seu ADN republicano, a de-
fendan con tantos folgos. 

Esquecemos, nese empeño de ago-
char a nosa historia máis recente, que

a dinastía borbónica é a sucesora do
franquismo. Que o rei emérito foi elixido
polo ditador para continuar co seu legado
porque no seu pensamento fascista unha
filla só podía herdar o espoliado, e a
través do matrimonio. Por iso  educou
a Juan Carlos desde ben novo: para que
xurase o cargo, como fixo, recoñecendo
a lexitimidade nacida do 18 de xullo de
1936. E deixouno todo atado e ben atado.
E chegou a Transición. E convencéronos
de que eran necesarias todas as conce-
sións para non derivar nun novo golpe
de Estado. Pero os tempos son chegados.
Van alá corenta e cinco anos e é hora de
empezar a asumir que un Estado con
Coroa poderá chamarse constituciona-
lista ou parlamentario, pero nunca será,
por definición, verdadeiramente demo-
crático.

Fugas na democraciaMONTSE FAJARDO 
Xornalista

“MILANA BONITA”
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entrevista

Como che tratou a nosa vila?
Tratoume moi ben. O concerto, dentro das li-
mitacións necesarias que impón a situación sa-
nitaria, estivo xenial e eu quedei moi satisfeita.
O Sur de Galicia ten un encanto especial para
min, e confeso que Redondela un pouco máis
aínda, pois unha das súas parroquias, Cedeira,
chámase como o meu pobo. Xa que logo á
forza todo tiña que saír ben.

Ha ha  ha ha. Devólvoche o cumprido:
sendo ti de Cedeira nada podía saír mal.
Cóntanos os teus comezos no mundo da
música?

Eu comecei en Berrogüeto con 23 anos. Era
unha banda afincada en Vigo. Estiven 10 anos
alí, ata que decidín comezar con proxectos
máis persoais, malia que teño que dicir que
Berrogüeto foi unha experiencia marabillosa.

Deixas a banda e quitas un disco que leva

un premio ao mellor disco do ano. Vaia
maneira de comezar¡¡¡

A verdade que BENZÓN  si que foi un título
que tivo moito éxito.

Cales son as fontes de inspiración do teu
tema “Matriarcas”?

As mulleres da miña vida.
“Chea de Vida” é un tema, que a min per-
soalmente me chegou ata o máis profundo
da alma. Cóntame como foi ese proxecto?

Foi xenial, si. Foi un proxecto que levou a
cabo CFR, que é centro de formación do pro-
fesorado, que dirixiu Ramón Bermejo, e que
escolleron o tema porque lles parecía moi apro-
piado tanto para o tipo de proxecto como para
a infancia, pois é un tema optimista que trata
de valorar as cousas pequenas, a lingua, a im-
portancia de cantar en grupo e o respecto. En
definitiva foi un proxecto moi bonito, que vivín

Guadalupe Cribeiro, que se apelida como un dos meus
poetas preferidos, de nome Xosé Alexandre, coñecida no
universo artístico como GUADI GALEGO, é unha
extraordinaria música do noso país. Ela é natural da
segunda Cedeira máis bonita do mundo. Unha localidade
de enorme beleza da comarca de Ferrolterra, que porén
non pode competir coa nosa Cedeira de Redondela. Malia
que é unha muller nova, Guadi Galego xa leva moito tempo
na primeira liña do panorama artístico do país galego.
Iniciou a súa carreira en 1.997, participou en grupos tan
salientables como Berrogüeto, e con músicos tan
sobresaíntes como Xabier Díaz ou Xosé Lois Romero. No
ano 2.009 inicia a súa carreira en solitario co álbum
“Benzón” .A finais do pasado mes de Xullo estivo en
Redondela e nós non puidemos deixar de conversar con ela.

GUADALUPE CRIBEIRO

“O IDIOMA GALEGO é A MIÑA FORMA DE
ESTAR NESTE PAÍS E NESTE MUNDO”

GUADI GALEGO PRESENTA O SEU TRABALLO “IMMERSION” EN REDONDELA

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.



con moita emoción, que asemade foi
en Ferrolterra, a miña comarca.

Non sei por que teño a sensación de
que o premio que che concedeu no
ano 2018 a Federación de Mulleres
rurais fíxoche unha grande ilusión?

Unha ilusión enorme, si. As mulleres
rurais son o soporte económico e emo-
cional do país. Os premios só son a
foto dun momento concreto no que al-
gunha xente quere dicirche algo agra-
dable, e claro, non deixa de ser un ins-
tante moi bonito.

Xa, pero imaxino que a pegada que
o teu traballo deixa na conciencia
colectiva debe de ser unha sensación
espectacular?

Si claro, os premios son circunstancias,
pero a xente que che rodea, a que che
segue, a que che dá cariño, acougo e
valora o teu traballo é o máis importante
para min e para calquera outra persoa.

Fálanos de “Immersion” e da súa
relación coas distintas linguas?

Eu son unha activista da lingua desde
que teño uso de razón, e sígoo sendo
pois considero un imperativo  a protec-
ción das linguas minoritarias e minori-
zadas. Só coidando as nosas linguas
propias poderemos acadar que sigan
sendo un instrumento para comunicarnos
sen seren fagocitadas polas linguas
maioritarias. A convivencia multicultural
e plurilingüística que existe na península
ibérica é a filosofía de “Immersion”.

Defíneste como unha “activista da
lingua”, por que?

O idioma galego, é para min o meu
xeito de estar neste país e neste mundo.
E gustaríame moito poder transmitir
esta forma de entender a realidade ás
xeracións futuras.

Quen aínda non escoitara “Immer-
sion”, que se pode atopar nese tra-
ballo?

É un resumo da miña carreira, en sete
linguas. É un disco que ten aires pop,
con moita enerxía e que cunha emoción
moi intensa pretende reflectir o que so-
mos nós. Eu desde logo convido a quen
non o coñeza que o faga, en directo se
pode, ou senón pola rede.

Rematamos agradecéndoche a túa
atención e preguntándoche por al-
gunha outra artista que teñas ti
como referencia?

Hai moitas: SES,  que leva moitísimo
tempo como referente musical e ideo-
lóxico xeracional. “A banda da loba”
que leva pouco tempo pero que lle au-
guro un futuro prometedor pois teñen
moita calidade. Uxía Pedreira, Rosa
Cedrón, Silvia Penide, Mercedes Peón.....
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Nun escrito dirixido á alcaldesa de
Redondela, o BNG argumenta a necesi-
dade de modificar o modelo implantado
durante o verán “vai contra o dereito da
veciñanza a desfrutar de espazos públicos
de calidade”.

A fórmula elexida polo goberno mu-
nicipal de Redondela, para enfrontar a
limpeza de praias durante a presente
campaña de verán, a criterio dos e das
nacionalistas, “debe ser modificado polas
molestias que á veciñanza lles está a su-
poñer, no uso e disfrute destes espazos
públicos”.

Nun escrito asinado  polo voceiro
nacionalista, Xoán Carlos González, ex-
pón que “non concordamos os argu-
mentos que se están a verquer dende di-
versos medios informativos sobre limitar
a recollida de algas a varios días da se-
mana, nas praias de Redondela”. Segundo
o edil nacionalista que se ben comparte
como principio de respeito medioam-
biental a preservación dos areais sen in-
tervencións humanas, “non se dan as
condicións para as praias do noso con-
cello, principalmente de Cesantes”.

Consideran dende o BNG, que a
“perda de area” débese maiormente ás
diversas obras, e aterramentos que nas
últimas décadas se teñen realizado na
beiramar da Ría de Vigo, modificando a
acción natural das correntes”. Entre estas
actuacións resalta os aterros no Estreito
de Rande, a estructura do Peirao,  ou os
balados construídos no mandato do PP

no propio areal de Cesantes. Limitan o
negativo impacto da limpeza de algas e
plantas mariñas, como a zostera, ante o
evidente deterioro dos areais. Apostan
no BNG, por manter a limpeza das
praias por medios manuais, e non me-
cánicos  “fomentando un maior respeto
polo entorno natural”. 

Noutra parte do seu escrito, o edil
nacionalista refírese a que “o uso e
disfrute dos espazos públicos, como no
caso dos areias de Redondela, consitúe
un dereito da veciñanza”. Alude a que
as mesmas familias que colaboraron es-
toicamente coas restriccións motivadas
polo COVID-19, moitas delas vivindo
en zoas urbanas, non se poden permitir
o luxo de adquirir fincas ou piscinas
particulares.  “Teñen dereito a disfrutar
dos areais e que o concello colabore no
seu mantemento posto que este é o tipo
de lecer máis extendido entre estes
veciños e veciñas, na época estival”,
sinala o edil nacionalista. 

Argumenta que “non pode ser que
aqueles que padeceron as maiores res-
triccións, agora tamén vexan limitado o
seu dereito ao disfrute destes espazos
públicos ao non recollerse diariamente
as algas e plantas mariñas. Trátase dunha
cuestión de xustiza social”, afirma Xoán
Carlos González. Finalmente no escrito,
demanda á alcaldesa, Digna Rivas, que
dende o seu goberno “reconsideren a
problemática que tanta repercusión está
a ter entre os nosos veciños e veciñas
modificando a fórmula de limpeza...”

O BNG pide que se cambie o
sistema de limpeza das praias
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De onde es ti natural?
Eu son da parroquia de Cedeira.

Como comezou a túa relación co mun-
do do ciclismo?

Pois non tiña ningún antecedente na
familia, pero xa desde moi neno gus-
tábame moito todo o relacionado co
mundo da bicicleta. Xa de crío tiña
a teima de montar e desmontar as
bicis na miña casa, e era o meu
medio de transporte para ir e volver
ao pobo.

E os teus pais, sendo tan neno, deixá-
banche ir desde Cedeira ata Redondela
en bicicleta?

Ben, aínda que soe a tópico, daquela
eran outros tempos e o mundo concibíase
de maneira moi diferente á actualidade,
creo eu.

Entón a relación persoal con este mun-
do comezáchela de neno, e cando de-
cidiches facer da túa paixón a túa
profesión?

Eu traballaba noutro sector, en concreto
na automoción, e hai xa case dez anos
tiven que cambiar e xurdiume a opor-
tunidade de abrir este negocio.

10 anos xa¡¡¡.Como pasa o tempo. E
esta foi a túa primeira experiencia
profesional relacionada co ciclismo?

Si a primeira, e a intención é que sexa
para toda a nosa vida.

Algunha vez nestes 10 anos chegaches
a arrepentirte de ter montado o nego-
cio?

Nunca xamais. Como en todo na vida
houbo momentos bos  e outros non tan
bos, pero creo que podo dicir que son
afortunado pois a miña actividade pro-
fesional é facer algo que me resulta
enormemente atractivo. Aínda que teño
que dicir tamén que é necesario traballar
moitísimo.

Cantas persoas traballades en Hobby
bike?

Tres persoas.Un empregado a miña
muller e eu.

Cal é o principal problema que ten
o sector?

Hai demasiada competencia creo eu
A afección polo ciclismo en Redondela
é elevada?

Está en crecemento, eu creo que nos
últimos vinte anos case se pode dicir
que se multiplicou por tres.

En que abano de idades é máis habitual
o uso da bicicleta?

En todas as idades, pero se cadra nas
idades que se pode encontrar nun nú-
mero máis elevado é entre os 25 e os
55 anos.

Se un pai ou unha nai queren ensinar
a un fillo a que idade recomendas co-
mezar coa  aprendizaxe?

Canto antes mellor, a partir dos tres
anos é perfectamente factible.

Cales son os servizos que oferta Hobby
Bike?

Somos unha tenda referencia na bicicleta
eléctrica, somos tenda taller, reparamos
calquera bicicleta e as vendemos tanto
eléctricas como convencionais. E por
suposto se alguén precisa calquera tipo
de accesorio aquí pode encontralo ta-
mén.

Que ten máis aceptación a bicicleta
eléctrica ou a convencional?

A convencional aínda funciona máis
porque case todo o mundo ten unha na
súa casa, pero a eléctrica está en franco
crecemento.

E nas convencionais aínda vendedes
de paseo?

Si, tamén, aínda que ese mercado non
é moi relevante. Supoño que pola oro-
grafía, pero nós tamén as vendemos
desde logo.

Que vida poden ter as bicicletas eléc-
tricas?

Eu aconsello renovalas cada cinco ou
seis anos.

Supoño que a eléctrica será máis cara
cá convencional?

Si, de momento si, malia que hainas
convencionais que tamén teñen un
coste elevado.

En relación coa seguridade para os
usuarios do ciclismo que os tes que
dicir?

É mellorable, e eu entendo que sería
necesario a construción de máis e me-
llores vías para a práctica do ciclismo.

Entón ti pensas que os carrís bici

como que por exemplo se fixo en Vigo
son positivos?

Si claro, a min paréceme unha forma
de concibir as cidades que é enorme-
mente ventaxosa: foméntase a práctica
do deporte, algo que é bo para todos,
redúcese a contaminación, humanizas
os espazos urbanos...de feito as cidades
dos países máis avanzados de Europa,
os nórdicos, danlle unha relevancia
enorme ao tránsito urbano en bicicleta.

Iso que dis lémbrame unha conversa
cun amigo meu que vive en Dinamarca
e seica alí todo o mundo desprázase
en bicicleta. Chegaremos algunha vez
aquí a unha situación semellante?

Non creo, pero canto máis se avance,
mellor, claro.

O uso da bicicleta para o tempo de
ocio é factible para todas as econo-
mías?

Absolutamente si. Desde moi poucos
cartos podes acceder a unha boa bici-
cleta. Asemade nós temos moi boas
condicións de financiamento.

Se algún lector ou lectora quere con-
tactar con vós?

Nós temos tenda on line, correo elec-
trónico, wasp e logo  está a visita física
que será un auténtico pracer para nós
atender  a quen se achegue por aquí.

Comentábasme antes que a túa ilusión
era permanencia do teu negocio no
tempo, se cadra ata chegar á seguinte
xeración?

Iso terano que decidir os meus fillos
claro.

Rematamos Pablo, supoño que ti nos
teus ratos de lecer practicarás o ci-
clismo?

Ha ha ha ha ha. Eu teño moi pouco
tempo, pero no pouco que teño claro
que o practico. É máis,  permítome
recomendarlle aos lectores e lectoras
que proben. A bicicleta axuda a sen-
tirse ben, tanto física como emocio-
nalmente.

Na entrada de Redondela, na estrada de Vigo número 14 está Hobbybike, unha tenda de venda e reparación de todo tipo de bicicletas, tanto eléctricas como convencionais
que está a piques de cumprir os seus primeiros 10 anos de vida. O seu propietario Pablo, é un apaixonado do ciclismo, xa desde moi neno, e posúe un coñecemento
enciclopédico de todo o que atinxe a este mundo. Nós conversamos con el

“AÍNDA QUE A AFECCIÓN POLO CICLISMO ESTÁ
EN CRECEMENTO, FALTA MOITO PARA CHEGAR
AO NIVEL DOS PRINCIPAIS PAÍSES EUROPEOS”

PABLO VIDAL

HOBBYBIKE REDONDELA.
O UNIVERSO DA BICICLETA A CARÓN DA NOSA
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“ TRASPÁSASE NEGOCIO
A PLENO RENDEMENTO"
Calle General Rubín, 22 - Redondela

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

CARLA MÍGUEZ PIÑEIRO. VECIÑA DO VISO

A Administración leva décadas  sen
realizar ningunha mellora sobre esta vía
que ten problemas de asfaltado e está
chea de maleza 

O ano pasado unha ambulancia quedo
atrapada durante 20 minutos nesta estrada
cando foi a asistir a unha veciña da zona

Os veciños do Camiño do Souto do
Padrón, na parroquia Viso, alertan de
que o mal estado de conservación no
que se atopa esta vía é a antesala dunha
desgraza que levan anunciando anos. O
Concello de Redondela leva décadas sen
realizar obras de mellora sobre esta
estrada, que se atopa en mal estado e
chea de maleza. Conta diso é un feito
que aconteceu hai case un ano e que tivo
unha gran repercusión en redes sociais:
unha ambulancia quedou atrapada no
camiño cando acudía a asistir a unha ve-
ciña de 81 anos. Nesa ocasión, o 15 de
outubro, o vehículo sanitario destinado a

asistir á paciente era unha ambulancia
de asistencia básica. Segundo indicaba a
condutora do vehículo, conseguiu sacar
o vehículo nese momento grazas ao tipo
de ambulancia que levaba e que a calzada
non estaba mollada. O estado da vía fai
impensable que poida haber unha urxencia
asistida por unha UVI Móbil, unha Am-
bulancia Mecanizada ou unha Básica
nun día chuvioso en Galicia. Así mesmo,
facía referencia á fortuna de que a paciente
sufrise un ictus e non un ataque ao
corazón. Necesitou 20 minutos para saír
do camiño. Un tempo que nunha urxencia
grave, sería decisivo para que unha persoa
salga viva ou morta desa ambulancia.
Para poder xustificar os danos que se
ocasionaron na ambulancia, a condutora
solicitou a unha familiar da paciente,
Carla Míguez, que realizase vídeos da
situación. E, aínda que non eran a súa fi-
nalidade, Carla decidiu tamén publicalos
en Facebook denunciando a situación

nunha publicación que foi compartida
921 veces e tivo unha gran cantidade de
reaccións. A reacción máis esperada polos
veciños de Ou Camiño do Souto era a
dalgún representante do Concello de Re-
dondela para que puxese remedio á si-
tuación que están a vivir. Pero a resposta
da Administración non chegou por redes

sociais, senón que compareceron uns
concelleiros na vivenda da familia da
paciente solicitando que o vídeo fose
eliminado das redes sociais e prometendo
que ían poñer remedio ao estado do ca-
miño. Un ano despois, Ou Camiño do
Souto segue no mesmo estado de aban-
dono por parte do Concello. 

O CAMIÑO DO SOUTO DO PADRÓN: 
UNHA VÍA ENTRE A VIDA E A MORTE 
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De onde es ti natural?
De Redondela.

A túa práctica deportiva comezou no
fútbol?

Comecei co futbito como tantas xeracións
de redondeláns e redondelás na pista da
Xunqueira.

Desde moi nova verdade?
Eu creo que desde sempre. Recordo a
miña infancia e pasaba horas e horas xo-
gando alí.

Se eu e ti temos xogado,  e metíasnos,
aos nenos, cada viaxe..

Ha ha ha ha ha, ben, sempre me gustou
moito xogar.

E o teu primeiro equipo?
Ás veces, Casa Paco chamábame para
xogar con eles, pero eu sempre xogaba

con nenos. En Redondela o apoio ao fútbol
feminino sempre brillou pola súa ausen-
cia.

Pero un equipo houbera?
Si, e eu cheguei a xogar nel pero eu xa le-
vaba anos como federada en Moaña e en
Vigo.

Eu sei que o teu pai tivo un papel funda-
mental en que ti sexas futbolista

Absolutamente. Date de conta que eu
tiven que ir fóra a xogar e era el o que me
animaba o que me levaba e o que me
traía, porque en Redondela como che
dixen, apoio 0.

Véxoche certa frustración con Redon-
dela?

Redondela nunca me valorou como de-
portista. Nunca deixei de ser “ a nena que

xogaba ao fútbol”. Porén fóra do meu
pobo si que me sentín moi valorada.

MARIA DOLORES PEREIRA, FUTBOLISTA DE REDONDELA

“REDONDELA NUNCA ME VALOROU
COMO DEPORTISTA”
Mariló é unha muller, aínda
nova, que leva toda a súa vida
xogando ao fútbol, tanto sala,
como fútbol 11.Namorada do
fútbol sala, foi unha
precursora, case podiamos
dicir que en toda Galicia, das
mulleres deportistas que polo
seu talento puideron chegar á
elite,  e se foi así, é grazas
exclusivamente ao seu
talento, pois ela laiase de que
no seu tempo o apoio recibido
foi inexistente



Sentes que en ti se dá aquel “ ninguén
é profeta no seu pobo”?

Absolutamente.
Ti chegaches a xogar na máxima di-
visión?

Non, fixen a pretemporada co Ourense,
pero ara o meu pai o que me tiña que
levar e traer sempre, as fiaxes facíanse
longuísimas, de feito estivemos a piques
de ter un accidente serio co coche, e
non me parecía viable, xa que logo
tomei a decisión de non xogar.

Naquel momento foi cando volviches
para Redondela?

Si.
E no Redondela Fútbol sala canto es-
tiveches?

Un ano, logo fichei polo Olivo de Vigo
ata que decidín parar para ter aos meus
fillos.

Logo volviches?
Si, só me tomei un pequeno descanso.

Neses equipos cobrabas?
Non é só que non cobrara, é que me
tiña que pagar os gastos e as miñas
equipaxes.  O único que puñan era a
camiseta. No único equipo que cobrei

algo foi no Combarro, o actual Poio.
E no Fisgóns de Moaña cobraba
unha pequena prima por partido ga-
ñado.

Tamén xogaches no fútbol 11?
Si, xoguei no Bértola de Pontevedra,
que chegamos a xogar en 2º nacional.

Que prefires o fútbol 11 ou o fútbol
sala?

O fútbol sala claramente.
Eu creo que ti naciches un pouco
pronto, no que se refire á valoración
do fútbol feminino.

Eu penso que tamén, de feito coido
que se agora tivera 20 anos estaría xo-
gando fóra como Vero Boquete, que
eu cheguei a xogar con ela. Agora as
cousas melloraron moito, procúrase fa-
cilitar a vida das deportistas e que
podan compatibilizar o deporte co tra-
ballo. Na miña época non había ma-
neira.

Pero sendo como es, unha das pioneiras
estou seguro de que estás moi orgullosa
de que o teu esforzo influíra na mellora
das condicións das mozas que hoxe
practican deporte?

Si claro, estou realmente orgullosa e
volveríao facer sen dubidalo. A afección
polo fútbol sala feminino é cada vez
máis importante, por exemplo no mun-
dial de Portugal o pavillón estaba atei-
gado, e a min faime moi feliz, claro
que si. O feito de que saiamos nos me-
dios de comunicación é un orgullo, na
miña época eramos completamente ig-
noradas.

Na actualidade xogas algo?
Si, na  actualidade estou xogando en
Moaña.  equipo realmente fíxose por
min, e eu estou moi agradecida. Estamos

a xogar en provincial.
E ata cando?

Ata que o corpo aguante. A min en-
cántame xogar e suponme unha válvula
de escape excelente para o estres do
día  a día.

Tamén adestras verdade?
Si, fíxeno dous anos cun equipo de
nenas de Redondela, e este ano pensaba
facelo en Moaña, pero de momento a
situación sanitaria non nos permitiu
comezar.

E como adestradora como es?
Son moi esixente.
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Campo de fútbol, 61 - Redondela
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Estufas de Pellets
Calderas, Cocinas

Consumibles: Pellets, Briquetas y Leña

www.ecomatgalicia.com

Restaurante
O REGATO

Na praia de
Cesantes,

Redondela



O Areas e o Cesantes teñen algo que
ver?

Non, houbo un momento en que se
formulou a posibilidade de facer a
fusión, pero o presidente do noso equipo,
Fernando Monroy, xa falecido, non
quixo. Daquela nós xogabamos no
campo do Choco, ata que se `puido
adaptar o campo do Viso, para o que
houbo que pedir un préstamo. E desde
aquela quedamos nós no campo do
Viso.

Por fin temos campo en condicións.
O que costou miña nai, cantas veces ti-
ven que botarlle a man ao Louzán.

Caramba Josefa con quen te codeas
ti.

Non che vaias pensar ata ten o seu
móbil (Fala Manu)
Se eu moitas veces o levaba do brazo

por riba ao campo, e sempre nos dicía
“si si si non te preocupes”, pero ata
que marchou non resolveu.

Entón para o tema do campo houbo
que romperlle moito a cabeza a Lou-
zán?

Non só a el, polo menos estivemos 15
anos rompéndolla a moitos políticos.
Houbo moitísimos problemas,  chega-
mos a ir a un pleno da DEP, no que a
actual alcaldesa por diferencias de cri-
terio no que respecta ao financiamento
votou que non,  cando no pleno do
Concello tivera votado que si ao seu
arranxo. En definitiva foi dificilísimo.

Pero ben, ao final arranxouse o pro-
blema

Si, grazas aos “ cojones” de Javier Bas
que puxo os cartos do Concello.

Está completo?

Non, faltan as casetas e a cantina.
Aquilo está feito unha porcallada.
Nun principio estaba recollido todo
o proxecto, logo decidiuse que se
fixera en dúas fases; na primeira
foi o campo e na segunda serían
as casetas, pero polo medio houbo
o cambio de goberno e quedou
todo parado. Agora vaise facer un

proxecto novo que seica vai ir polo
plan concellos.

Ti Josefa fuches 20 anos presidenta
nun mundo esencialmente masculino,
como o levaches?

Eu levábao moi ben, berraba con todos
cando tiña que berrar, sen o máis
mínimo problema. Eu ía co defunto do
meu home.
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JOSEFA RIVAS, PRESIDENTA DE HONRA “ A CORENCHA” E MANUEL  COSTAS, PRESIDENTE

Despois de dous anos de prestado no terreo do choco, o Cesantes estrea campo. E asemade comezan fortes coa intención de montar por  primeira vez categorías  de fútbol
base. Nós falamos con Manu,  o seu presidente, e  ex xogador durante case unha década,  e con Sefa a presidenta de Honra do equipo

“O NOSO CAMPO
FÍxOSE GRAZAS AOS
‘COJONES’ DE JAVIER
BAS”

O CD CESANTES ESTREA CAMPO DE xOGO



Non sei por que, Manu, teño a sensa-
ción de que quen mandaba era ela

Eu penso o mesmo.
Gustábache dirixir un equipo de fútbol
Josefa?

Moito, senón non estaría 20 anos. Para
min o equipo era como outra familia.
Cando iamos xogar fóra, leváballes
bocadillos e empanadillas. E non che
creas que eran bocatas de mortadela(
di Manu).

E logo de que eran?
De xamón,  de lombo con queixo, em-
panadas.

Miña nai querida, debía de ser estu-
pendo xogar no Cesantes?

Marcos, en Cesantes todo é estupendo.
Ha ha ha ha ha. Estou completa-
mente de acordo. Tes sona Josefa
de motivar moi ben aos rapaces.

E logo..Eu non sei se motivo ben ou
non, só que cando non xogan ben eu
berro con todos,  e despois karallo,
saen a comer o campo¡¡

Ha ha ha ha..Debes de ser terrible
Non sei, pero  recordo unha vez que
lles berrei moito e levaban tres partidos
seguidos perdidos. E ese vaia si o ga-
ñaron. Josefa é a alma mater do equipo(
di Manu), ata estes anos que estivemos
no Choco de prestado lava ela a roupa
do equipo.

Estouno pasando xenial nesta en-
trevista. Seguro que tes un feixe de
anécdotas.

Lembro unha vez hai tempo que había
moito frío, e no descanso leveilles unha
botella de licor café, deilles un chupito

a cada un,  e mi maaaa como saíron ao
campo.

A relación cos árbitros que tal?
Ai se lle teño que chamar burro, chá-
mollo.

E como se presenta a segunda auto-
nómica este ano?

Nós, todo hai que dicilo, salvámonos
polas circunstancias sanitarias, senón
seguramente teriamos baixado. Este
ano, imos intentar facer mellor tem-
porada, e imos tentar facer categoría
base, algo que é moi difícil, pero
moi importante para asegurar a su-
pervivencia  futura do club.

Non tiñades categorías base?
Non, porque nas instalacións que ti-
ñamos era imposible. Agora mesmo
estamos facendo unha campaña de
captación, malia que as circunstancias
da epidemia fan que a xente teña
medo e sexa difícil que traia os
nenos. Eu quería facer un chama-
mento, aproveitando a oportunidade
a todos os nenos, que queiran gozar
co fútbol a que nos dean unha opor-
tunidade. Con nós van estar moi a
gusto.

Teremos que falar do Manduco
Abofé que si, é o noso utillero de
toda a vida. Ese home fixo de todo
polo Cesantes, de feito se non fora
por el e por Sefa non creo que
existise o equipo. No fútbol mo-
desto os utilleros como Manduco
son máis importantes  cós presi-
dentes.

Cambiastes de adestrador verdade?

Si, temos un de Reboreda co que esta-
mos moi liusionados.

E fichaxes?
Temos 6 ou 7 rapaces novos e mantemos
a base do ano pasado.

O obxectivo deportivo?
Manternos na categoría. Despois de 9
anos en terceira para nós estar en 2º
está moi ben.

Cando ascendestes debeu de ser unha
festa

E tanto que si, foi en Moraña e levamos
sidra e cava.

O financiamento debeu de ser moi
difícil?

É o máis difícil de todo, as veces ata
temos que pór cartos do noso peto par-
ticular.
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REDONDELA

O Concello de Redondela
vén de rematar a redacción do
Parque Forestal do Monte Castro
de Negros cun importe total de
8.107€, coa participación da De-
putación de Pontevedra cunha
subvención de 6.000€ do Plan
Provincial de Parques Forestais.
Un proxecto redactado por XI-
RELA, Servizos Técnicos e
Obras do Rural que se realizará
en terreos da Comunidade de
Montes de Negros cando se lan-
cen novas liñas de subvención
para parques forestais e proceder
a fase de execución das melloras.
Os montes son espazos que de-
terminan a paisaxe e a identidade
das comunidades. Independen-
temente da súa titularidade, de-
sempeñan unha función social
relevante, tanto coma fonte de
recursos naturais e sustento de

actividades económicas como
por ser provedores de múltiples
servizos ambientais, sociais e
culturais.

Ante un mundo cada vez
máis urbano, o monte desempeña
un papel, cada día máis impor-
tante, de proporcionar pracer es-
tético e recreo a poboación, cons-
titúen un recurso turístico e re-
creativo polo que é preciso es-
tudar e planificar a función social
que desempeñan. Por outra ban-
da, a raíz dos incendios aconte-
cidos nos últimos anos na pro-
vincia de Pontevedra considérase
necesario a creación dun parque
forestal para o posta en valor do
monte de Negros. Consciente
desta necesidade a Deputación
de Pontevedra aprobou unha
subvención para redactar o pro-
xecto de creación do parque fo-
restal de Negros.

Proxecto do parque forestal do
monte Castro de Negros REDONDELA

Retirar as algas das praias
supón eliminar un piar básico
para o mantemento do ecosis-
tema litoral. As algas non son
lixo. Unha vez chegan á costa,
a propia “maquinaria” biolóxica
encárgase de procesalas, de
maneira que se van degradan-
do, liberando os seus nutrintes
á vez  que son consumidas
por invertebrados, como a pul-
ga de mar (Talitrus saltator),
quen, á súa vez, forman parte
da dieta de aves limícolas como
virapedras (Arenaria interpres),
píllaras (Charadrius sp.), pilros
(Calidris sp.) ou biluricos (Ac-
titis hypoleucos). Este proceso
de “autolimpeza” periódico é
fundamental para o mante-
mento da biodiversidade, pois
unha praia sen algas é unha
praia morta.

A achega de nutrintes, pro-
veniente deste proceso natural,

non só é devolto ao mar, ade-
mais, coas mareas vivas, moitas
algas acumúlanse nos límites
dunares ou ben son transpor-
tadas polo vento, unha vez se-
cas, cara ao seu interior, ache-
gando os elementos esenciais
para a  supervivencia da ve-
xetación das dunas, ecosistemas
moi fráxiles, en preocupante
perigo de desaparición, e que
precisan ser conservados e res-
taurados.

Os métodos de limpeza con
maquinaria pesada retirando

todo o material acumulado na
beiramar, son agresivos tamén
co medio físico, pois non só
supoñen unha merma directa
de area, senón que ademais
inciden na perda desta por ero-
sión. O cambio de sistema de
limpeza, pasando dos métodos
mecánicos aos manuais (orien-
tados a recoller residuos tales
como os plásticos ou latas,
respectando as algas) é o acon-
sellable para o mantemento da
biodiversidade e a conservación
da propia praia.

Proxecto ‘As algas non son lixo”



Hai moito tempo que non tiñamos
oportunidade de falar, Mariano.
Como che vai a vida?

Ben, pois imos tirando.
Eu, sabes que che teño aprecio Ma-
riano, e agardo que a túa vida persoal
che vaia ben, pero a pregunta refírese
evidentemente á túa vida política,
polo que che agradecería que foses
un pouco máis preciso

A vida política complexa, no contexto
xeral dun escenario político moi com-
plexo, como puidemos apreciar nas
recentes eleccións galegas.

No primeiro mandato do goberno
ACE ti levabas as áreas de urbanismo
e de facenda, e  agora só a de facenda,
por que?

Ambas son áreas de especial com-
plexidade e importancia, e preferín
centrar os meus esforzos nunha soa;
facenda, que é capital, en calquera
contexto, pero máis nun tan compli-
cado como este, para que un concello
poida funcionar como debe e prestar

os servizos necesarios para o ben
común.

Cales son as túas principais liñas de
traballo na concellería de facenda?

Tal como están as cousas o máis im-
portante vai ser ter a capacidade de
soster a economía municipal, sermos
quen de superar a esta enorme crise
económica. Por outra banda temos
que recuperar os servizos públicos e
mellorar de maneira notoria en efi-
ciencia enerxética.

Lembro algunha conversa que temos
tido cando levabas urbanismo, e tiñas
especial interese no asunto MASSO,
como está na actualidade?

Está parado. O concelleiro que levaba
esa área marchou para Madrid e iso
está repercutindo á hora de poder
levar a cabo algún tipo de política
para arranxar ese asunto.

Que habería que facer alí? 
Desafectar o ámbito portuario e que o
PP cumprira a promesa electoral da
cesión gratuíta deses terreos ao con-

cello. Esa zona ten un potencial enorme
e é estratéxica para o desenvolvemento
futuro de Cangas.

E do plan xeral que nos dis?
Nunha situación de parálise, relacio-
nada coa circunstancia particular do
concelleiro do PSOE que antes che
mencionei.

Pero sería necesario movelo neste
mandato, non?

Si claro, pero alén de vontade tería
que haber traballo político real. Agora
houbo un cambio de persoa na área,
agardo que sexamos quen de movelo.

No primeiro mandato ACE goberno
con dous socios; BNG e Avante, neste
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MARIANO ABALO, CONCELLEIRO DO GOBERNO DE CANGAS

“O NOSO OBxECTIVO TEN QUE SER QUE O
NIVEL DE COINCIDENCIA ENTRE ACE, AVANTE 
E O BNG SExA NO DÍA A DÍA CADA VEZ MAIOR”
Mariano é un histórico do nacionalismo galego e un peso pesado no goberno
municipal de Cangas. Despois de moito tempo tivemos de novo a oportunidade
de manter unha longa conversa con el. Velaí vai o que deu de si
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só con un; o PSOE, que valoración,
en canto á comodidade e efectividade,
fas de ambos mandatos?

Hai unha diferencia substancial, antes
gobernabamos con 11 concelleiros e
agora con 8, por outra parte, cando
menos no plano teórico, sempre vai
haber máis opcións de coincidencias
con outras opcións máis á esquerda
do que poida representar o PSOE.

Alén da dificultade aritmética que
supón un goberno de 8 sobre 21, a
comodidade do goberno conxunto co
PSOE como a valoras?

Hai diferencias significativas que non
fan doado manexar a situación, pero
en política hai que saberse adaptar á
realidade.

Conseguistes aprobar os orzamentos
deste ano co apoio dos concelleiros
do BNG e de Avante. Como foi esa
negociación?

Ben, pois como concelleiro de facenda
levei eu o peso, e teño que dicir que
tanto Avante como o BNG, especial-
mente estes últimos fixeron achegas
moi importantes e o nivel de punto de

encontro foi moi elevado o que posi-
bilitou que se aprobaran de maneira
moi folgada.

Ese acordo ao que chegastes con
Avante e co BNG para aprobar os
orzamentos por que non espallalo a
algo máis amplo?

Ben, ambos grupos formuláronme a
proposta que eu desde logo aceptei de
que o orzamento do 2.021 teña a
mesma mecánica de consenso có do
2.020

Como está a vivir o sector hostaleiro
de Cangas un ano tan complicado
como este?

Este é un problema xeneralizado, e o
golpe non só en Cangas senón en
todos os sitios é durísimo. Estase so-
brevivindo como boamente se pode.

O concello estableceu algún tipo de
axuda para botar unha man aos pe-
quenos comerciantes de Cangas?

Nos orzamentos establecéronse unha
serie de axudas tanto en emerxencia
social como na relación co pequeno
comercio onde se contemplan ac-
tuacións que se están concretando

neste momento tanto con FECIMO
como con Cangas Vella, e tamén
destinamos unha partida importante
que mellore a alternativa da oferta
turística.

Notaches que aumentou o número
de persoas que requiren axuda para
atender as súas necesidades máis bá-
sicas?

Aumentou de maneira moi notable.
Como está a situación do conflito coa
empresa de augas?

En diversas frontes. Neste último
pleno acábase de recuperar un expe-
diente de resolución culpable contra
a empresa por incumprimento de con-
trato e por unha serie de carencias
que se dan no servizo. Por outro lado
a fiscalía está cunha investigación ao
respecto da alteración do contrato ,
e por último imos tratar de retomar
os expedientes sancionadores contra
a empresa porque os vertidos son
cada vez máis incontrolados e as de-
ficiencias nas depuradoras son cada
vez maiores.

Que pasou coa asistencia ás praias

de Cangas, discriminades aos que
non son nativos do pobo?

Imos ver,  o que tratamos de evitar
son as aglomeracións que farían abso-
lutamente imposible que se cumprisen
as medidas de distanciamento social
imprescindibles para controlar a pan-
demia. As medidas de control de acceso
aos areais só perseguen a seguridade
das persoas.

Pero esas medidas son discriminatorias
para a xente que non é de Cangas?

Se non controlas o acceso rodado que
veña de fóra é imposible manter nunha
praia as medidas de distanciamento
social. Nós queremos que a xente quen
non é de Cangas goce das nosas praias
pero, mentres dure a emerxencia sani-
taria, terá que ser baixo un estrito
control que garanta a seguridade de
todos e todas.

Estás contento co nivel de civismo
que está  a amosar o pobo de Can-
gas?

Si, rotundamente si.
A túa foto detrás de Ana Pontón nas
pasadas eleccións autonómicas foi re-

BAR CANARIO,
NA PRAIA DE
MEIRA, MOAÑA,
DESCÚBRENOS

986 313 038

DANIEL CASTELAO, 1 - BAJO - MOAÑA

síguenos en        y en   

t. 986 070 723
m. 691 127 687
centroscalme@gmail.com



almente significativa, e deixa un es-
cenario, na política local, moi difícil
de albiscar. Que vas facer? :vas seguir
en ACE?,  vas apoiar ao BNG?...

A miña vida política non ten impor-
tancia. O que si a ten é a vida política
do país, dunha Galicia de esquerdas
que moitos ambicionamos. O que
aconteza no futuro terá que vir dado
pola práctica. O desexable sería a
existencia dun punto de encontro para
todos e todas as persoas e forzas de
esquerdas cunha perspectiva de país.

Si claro, pero Pazos xa manifestou
en público que non tiña a intención
de volverse a presentar. Eu supoño
que ti xa terás contemplada algunha
hipótese sobre como artellar o com-
plexo escenario político da esquerda
de Cangas de aquí ás municipais do
2023?

Eu creo que é precipitado xogar a fu-
turólogo. O que é esencial é desen-
volver unha práctica política e un pro-
grama que vaia unificando ás forzas
de esquerdas que pensamos en chave
galega
Na corporación de Cangas hai tres
grupos cun corpus teórico moi seme-
llante 
Insisto en que precipitar acontece-
mentos sobre como pode evolucionar
a esquerda en Cangas é un erro. O
obxectivo ten que ser que o nivel de
coincidencia de ACE, AVANTE e
BNG no día a día sexa cada vez maior.

Ti segues sentíndoche ilusionado coa

práctica política?
Eu entendo que o contexto tan grave
xa non deixa espazo para falar de ilu-
sión, senón de necesidade.

Oes, que pasou na residencia de Al-
dán?

Unha desgraza, igual que en moitas
outras residencias de maiores do país.
A consideración dalgo tan humana-
mente básico como proporcionarlle
ás persoas anciás un último contexto
vital cómodo, confortable e seguro
nos seus últimos anos de vida, como
un negocio, como unha forma de lu-
crarse é a praxe  política do PP, e este
modo de facer política ten as conse-
cuencias que ten.

O resultado das eleccións galegas po-
dería indicar que para o nacionalismo
galego, por vez primeira na súa his-
toria, agroma un ciclo que o sitúe
nunha situación semellante aos outros
países deste estado?

Non é fácil de prognosticar, eu creo
que si podería ser así, sempre que
haxa altura de miras, xenerosidade e
a vontade clara de apertura.

O BNG tivo arredor de 310.000 votos,
pero en Galicia non hai 300.000 per-
soas que se sintan nacionalistas. Como
se fai para consolidar e incluso am-
pliar ese importante segmento so-
cial?

Aínda que haxa xente que non se
sinta nacionalista, todo o mundo o
que si sente é a Galicia, polo tanto
eu creo que o que cómpre é ser per-

cibido como unha forza que defenda
con coherencia os intereses de Galicia
alén dos dereitos das maiorías sociais.
Se fai desa maneira,  o normal é que
ese polo tenda a reforzarse.

A fuga do que foi xefe de estado nos
últimos 40 anos amosa que a arqui-
tectura do estado español está po-
dre?

Está podre desde o primeiro momento.
A min faime moita graza o que di o
PSOE de que non se cuestiona a ins-
titución senón á persoa. En España
non se cuestiona nada, nin a institución
nin á persoa. A monarquía española
en ningún momento nin denunciou
nin se desmarcou dos crimes do fran-
quismo.

Rematamos Mariano, como
sempre foi un pracer con-
versar contigo,  e cunha
última cuestión: ata
que a humanidade
non estea en con-
dicións de dispor
dunha vacina
efectiva contra
este virus e con
posibilidade de
ser distribuída
de maneira uni-
versal, teño a sen-
sación de que nos
agardan tempos moi
duros, pero o que me
parece a min é que unha
vez máis, de maneira vergon-

zosa e criminal, van primar máis os
intereses comerciais en facer negocio
coa vacina que a vontade de liberar
á humanidade desta pesada lousa.
Ti que opinas?

Estou de acordo contigo. Esta situa-
ción amosa unha vez máis o fracaso
estrepitoso do liberalismo económico
que sume a unha grande parte da po-
boación mundial na pobreza e na
desesperación .Os disparates de per-
sonaxes nocivos para a humanidade
como os presidentes de Brasil ou de
EEUU son un exemplo evidente do
perigo extremo no que o capitalismo
voraz levou á civilización humana.

Avenida José Costa Alonso, 96 Moaña

Restaurante
Marusia
Restaurante
Marusia
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BUEU

A corporación municipal de
Bueu celebrou este martes, 11
de agosto, un pleno extraordi-
nario no que se aprobou o Or-
zamento Xeral de 2020, despois
de que se dese conta das alega-
cións impostas ao mesmo e tras
o informe desestimatorio do In-
terventor Xeral. 

O orzamento fora aprobado
inicialmente no pleno de xuño
deste ano, e na exposición pública
presentáronse unha serie de ale-
gacións por parte dos grupos
municipais PP e PSOE, un em-
pregado do Concello de Bueu e
a Federación de Empregadas e
Empregados dos Servizos Pú-
blicos de UGT. Respecto delas,
o Interventor salienta no informe

que “as cuestións propostas non
teñen cabida nos motivos esta-
blecidos no artigo 170”. Así
mesmo, apunta que “respecto a
unha posible e hipotética insu-
ficiencia de créditos para poder
atender as obrigas que puideran
derivarse, ao longo do exercicio
os créditos das diferentes apli-
cacións orzamentarias poden au-
mentar ou diminuír acudindo á
técnica da modificación orza-
mentaria”. 

A aprobación definitiva saíu
adiante cos votos a favor dos
grupos de goberno, BNG e ACB,
e en contra do PP e PSOE. Neste
sentido, Félix Juncal, alcalde da
vila, apuntou que “os orzamentos
son o reflexo da situación real
do Concello e permitirán a can-

celación total da débeda finan-
ceira, adiantándonos en tres anos
ao período de amortización”. 

Tanto en gastos coma en in-
gresos, o orzamento municipal
ascende a 6.275.000 €. No ca-
pítulo de ingresos, os impostos
directos supoñen 2.387.500 €;
os impostos indirectos, 125.000
€; as taxas e outros ingresos,
572.600 €; as transferencias co-
rrentes, 3.160.930 €; os ingresos

patrimoniais, 24.970 €; e os ac-
tivos financeiros, 4.000 €; men-
tres que na parte de gastos, os
diversos capítulos son os se-
guintes: a gastos de persoal des-
tínanse 3.147.605 €; a gastos en
bens correntes e servizos,
2.166.645 €; a gastos financeiros,
5.750 €; a transferencias corren-
tes, 779.000 €; a investimentos
reais, 106.500 €; a activos fi-
nanceiros, 5.000 €; e a pasivos

financeiros, 64.500 €. 
A aprobación dos orzamentos

vai permitir que proximamente
se poida aprobar o expediente
de licitación do Servizo de Axuda
no Fogar, cun incremento con-
siderable no custe total, e que
poidan convocarse as axudas
para clubs deportivos e asocia-
cións culturais, para as que se
aumentarán as partidas econó-
micas. 
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BUEU

O Concello de Bueu amplía
a rede de abastecemento e sa-
neamento no coñecido como
Camiño de Xoalde, no lugar
de Castrelo, na parroquia de
Cela. Félix Juncal, alcalde de
Bueu, e Xosé Leal, concelleiro
de cultura, ensino e medio am-
biente, visitaron esta semana
as obras que está acometendo
a empresa Catorvi Excavacio-
nes SL, e que contan cunha
subvención do Plan Concellos
2020 da Deputación Provincial
de Pontevedra.

As obras, que terán unha
duración de execución apro-

ximada dun mes, foron adxu-
dicadas por un importe de
33.149,99 €, IVE engadido, e
consisten na instalación de tu-
baxe de polipropileno de 250
mm para o saneamento; e a
tubaxe de polietileno nun tramo
de 285 metros para conectar o
novo abastecemento coa rede
municipal existente na zona.

Segundo destaca o rexedor
da vila morracense, o Concello
continúa completando os ser-
vizos básicos do rural, tanto
de mellora dos accesos ás vi-
vendas como a posta a punto
do saneamento e abastecemen-
to da auga. 

Inícianse as obras de
saneamentono camiño de
Xoalde, en Cela

MARÍN

O BNG presentou unha serie
de enmendas para a proposta
de moción conxunta do PP sobre
o protocolo de adaptación ao
contexto da COVID19 nos cen-
tros de ensino para o curso es-
colar 2020-21 que finalmente
non foi posíbel chegar a acordo,
xa que o primeiro punto das
enmendas no que solicitamos
amosar o rexeitamento ao Pro-
tocolo COVID19 para o ensino.
Para o BNG este punto resulta
esencial xa que recolle de ma-
neira clara e unánime o posi-
cionamento das ANPAS así
como das organización sindicais
do ensino, que están represen-
tando ao profesorado nas súas

solicitudes de desdobre nas aulas
para cumprir coa norma esta-
blecida para o resto da poboa-
ción, o distanciamento persoal
así como o reforzo en contrata-
ción de persoal nos centros edu-
cativos.

A Xunta de Galiza elaborou
o protocolo sen escoitar as de-
mandas do profesorado e AN-
PAS primando os criterios eco-
nómicos por riba da calidade
educativa e as garantías sani-
tarias, impoñéndolle a respon-
sabilidade da súa planificación
e execución ao persoal directivo
e ao profesorado, ás nais e
país, así como aos concellos
que se deberán facer cargo da
prestación e sobrecuste de cer-

tos servizos, sen que a admi-
nistración competente en ma-
teria sanitaria e educativa, a
Xunta de Galiza, asuma nin-
gunha delas, aínda que recibirán
prestacións económicas do Es-
tado polos fondos COVID19
destinados a cubrir as necesi-
dades en Educación como con-
secuencia da pandemia. Sen
aceptar este punto na moción
conxunta, non podemos apoiar
unha proposta que só implica
o compromiso de levar a cabo
unha serie de medidas que xa
son competencia do concello
xa que o sentido desta proposta
debería ser recoller e trasladar
as necesidades que dende as
ANPAS e profesorado.

Enmendas do BNG á moción do PP sobre o
protocolo do Covid en Marín
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RESTAURANTE
PLAYA
DE
MOGOR
En Marín, na
Praia de Mogor

Ogoberno do PP na Xunta de Ga-
liza ten claro como vai abordar

a xestión da pandemia no ensino e
na sanidade: non pensa gastar un
peso mais, non vai incrementar per-
soal sanitario e non vai contratar
profesorado. Propaganda e “proto-
colos”. Esa é a receita para loitar
contra a Covid-19.

Estes días co incremento de persoas
infectadas estamos vendo como está a
sanidade, saturada e con listas de agarda

de até 15 días para unha consulta médica
ou para cargar unha receita.

Ao atraso asistencial provocado polo
confinamento temos que sumarlle o atra-
so provocado polas vacacións do persoal
da sanidade pública, que como todos os
anos non é substituído por ninguén. Un
persoal que foi obrigado a coller as va-
cacións nos meses de verán por temor
ao que podía vir no outono, un gromos
que non esperaron ao frío e xa están
entre nós.

Nos hospitais temos, como todos os

veráns, plantas fechadas e camas baleiras.
E tamén desvío de pacientes e operacións
aos hospitais privados, os hospitais dos
“amigos” do presidente.

Esta pandemia dálle unha oportuni-
dade de ouro ao señor Feixóo para seguir
implementando o seu plan de deterioro
e privatización da sanidade pública. Apro-
veitou moi ben o estado de alarma para
fechar consultorios e centros de saúde,
para eliminar Puntos de Atención Conti-
nuada como o de Moaña. A Covid é a es-
cusa que necesitaba o Sergas para facer
o que era un ruxe ruxe, un rumor feito
circular para crear o ambiente necesario.

E que dicir do ensino, imos ter un
inicio de curso quente. En plenas vacacións
a Consellaría de Educación sácase da
manga un protocolo non consensuado
coa única pretensión de manter a filosofía
do custe cero. Os sindicatos e as Anpas
xa manifestaron o seu rexeitamento e
convocaron mobilizacións por consideralo
inaplicábel.

Este protocolo permite amorear ao
alumnado nas aulas, e facer responsábeis

ás direccións dos centros e aos profeso-
rados do control e desinfección das au-
las.

Non garante a distancia mínima de
1,5 metros entre o alumnado, tal e como
recomenda o Ministerio de Educación,
non incrementa o profesorado e descarga
as responsabilidades nos centros.

Hai países que xa iniciaron o curso
escolar aplicando distintos modelos. Di-
namarca optou por reducir o número de
alumnos nas aulas e aplicar medidas de
distancia social, Israel aplica o modelo
que pretende implantar a Xunta mantendo
unhas aulas masificadas. Dinamarca non
tivo problemas, Israel tivo que fechar
100 escolas por gromos de coronavirus.

En definitiva, protocolos a custe cero.
Unha irresponsabilidade que pon en xogo
a saúde da rapazada e do profesorado, e
que pode saírnos moi caro, en cartos e
en saúde.

Iniciase a nova lexislatura coas vellas
políticas de sempre. O importante é o
capital, os beneficios, as persoas son se-
cundarias e sacrificábeis.

Protocolos e propaganda

Doctor touriño, 22 - marín
986 953 500



Cóntanos sinteticamente a historia do
santuario. Cando e como  nacestes?

Nacemos no verán do ano 2013.Xa le-
vabamos moito tempo tratando de facer
realidade o noso soño dun proxecto
semellante, e finalmente puidemos con-
cretalo Mario, a miña parella, e eu
mesma.

Cal foi o motivo?
Pois por pura e dura necesidade dos
animais. Nós xa levabamos tempo con-
cienciados co benestar animal e impli-
cados en dar o mellor de nós para con-
tribuír a proporcionarllo. Antes de VA-
CALOURA fixeramos voluntariado e
distintas colaboracións con diversos

refuxios e asociacións protectoras de
animais. Estas actividades leváronnos
a decatarnos das necesidades dos ani-
mais máis habituais na convivencia
doméstica coas persoas. Aos poucos
Mario e eu fixémonos veganos e de-
catámonos de que había moitos outros
animais que tamén tiñan importantes
carencias e para os cales non había
apenas refuxios. Nós viviamos nun
pequeno baixo con horta e se aparecía
algún animal que precisase refuxio
acababámolo acollendo nós .

Aínda convivides con algún? 
Si, Luísa, unha porca vietnamita que é
habitante de Vacaloura.

Pero claro, nunha pequena horta
en Compostela non poderiades aco-
ller a moitos animais?

Non claro, chegou un momento en
que xa non era posible proporcionarlles,
no espazo que tiñamos, unhas condi-
cións óptimas.

E aí naceu Vacaloura?
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Un santuario é un lugar no que os animais son levados a vivir en condicións de
dignidade e seguridade suficientes desde que chegan ata que a súa vida
remata. A súa existencia soe depender dun enorme exercicio de voluntarismo
dunhas poucas persoas que deciden dedicar o mellor das súas vidas a protexer
e dignificar as de animais non humanos. Para ocuparse dun santuario animal
hai que estar feito dunha pasta especial, pois non é nada fácil atopar persoas
que decidan renunciar a todo, si, a todo,  non é unha poetización da realidade
é a realidade,  para dedicar a súa vida, o seu esforzo, as súas ilusións o seu
tempo,, tanto o do traballo como o de lecer, ás vidas de outros .Non é fácil
atopar persoas que decidan convivir coa frustración e a incomprensión, e nós
tivemos a fortuna de encontrar a dúas; Inés e Mario. Eles son parella e hai 7
anos fundaron o santuario vacaloura na capital de Galicia. Nós conversamos
con Inés, velaí vai o que deu de si a nosa conversa.

O SANTUARIO VACALOURA DE SANTIAGO

“OS ANIMAIS ExPERIMENTAN DOR, MEDO, FRUSTRACIÓN,
TRISTURA, SOLIDARIEDADE, AMOR, CURIOSIDADE, ALEGRÍA...
E CALQUERA OUTRA EMOCIÓN QUE TEMOS OS HUMANOS”

INÉS TRILLO
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Cóntanos sinteticamente a historia do
santuario. Cando e como  nacestes?

Nacemos no verán do ano 2013.Xa le-
vabamos moito tempo tratando de facer
realidade o noso soño dun proxecto
semellante, e finalmente puidemos con-
cretalo Mario, a miña parella, e eu
mesma.

Cal foi o motivo?
Pois por pura e dura necesidade dos
animais. Nós xa levabamos tempo
concienciados co benestar animal e
implicados en dar o mellor de nós
para contribuír a proporcionarllo. Antes
de VACALOURA fixeramos volun-
tariado e distintas colaboracións con
diversos refuxios e asociacións pro-
tectoras de animais. Estas actividades
leváronnos a decatarnos das necesi-
dades dos animais máis habituais na
convivencia doméstica coas persoas.
Aos poucos Mario e eu fixémonos
veganos e decatámonos de que había
moitos outros animais que tamén tiñan
importantes carencias e para os cales
non había apenas refuxios. Nós vivia-
mos nun pequeno baixo con horta e
se aparecía algún animal que precisase
refuxio acababámolo acollendo nós .

Aínda convivides con algún? 
Si, Luísa, unha porca vietnamita que é
habitante de Vacaloura.

Pero claro, nunha pequena horta
en Compostela non poderiades aco-
ller a moitos animais?

Non claro, chegou un momento en que
xa non era posible proporcionarlles,

no espazo que tiñamos, unhas condicións
óptimas.

E aí naceu Vacaloura?
Alí demos o grande salto, si.

Non vos deu medo?
A verdade foi como dar un salto ao
vacio, e iso sempre asusta, pero ben,
comezamos a acoller a animais de
forma regular  e a nosa vida xa deu un
cambio total.

Onde estades situados exactamen-
te?

Estamos situados en Santiago, desde
que comezamos xa tivemos unha mu-
danza a un terreo máis grande e agora
queremos mudarnos a un terreo defi-
nitivo. Non quero dar a dirección exacta
por motivos de seguridade para os ani-
mais.

Explícame iso?
Temos animais incautados a maltrata-
dores, a xente moi perigosa, e queremos
evitar que poidan tomar algún tipo de
represalia contra eles.

Alucino, tedes constancia de com-
portamentos tan repugnantes?

E tanto que si, por exemplo nun santuario
de fóra de España descortizaron a un

becerro  alí mesmo.
Que barbaridade¡¡

En verdade Tino, que se chegan a ver
cousas terribles.
Cando prevedes ter o terreo defi-
nitivo? 

Non o sabemos. Iniciamos unha cam-
paña de captación de fondos a finais
do ano pasado e levamos arredor de
20.000€, en principio precisariamos
sobre 100.000€.Nós non quereriamos
pasar máis dun inverno onde estamos
na actualidade. O terreo é moi bo pero
as instalacións están moi deterioradas
e precisarían un investimento constan-
te.

Cantas persoas estades no santua-
rio?

Mario e eu. Ás veces  no verán temos
unha persoa residente, e o que si temos
é moito apoio de voluntariado que ven
a botar unha man no que poden en
canto poden.

Cantas horas diarias son para o
santuario?

Un mínimo de doce horas diarias. É
un traballo moi duro que implica moi-
tísimo tempo.

Vivides disto, ou é puro e duro vo-
luntarismo?

Nós cando comezamos, levabamos un
ano cunha tenda vegana, a nosa idea
era financiar o santuario coa tenda, e
os primeiros anos fixémolo así, ata que
chegou un momento onde xa tiñamos
tantos animais e precisaban tanta aten-
ción que non nos quedou máis remedio,

a Mario e a min que facer quendas, e
estar medio media cada un ou no san-
tuario ou na tenda, pero isto tamén
chegou a se imposible e non nos quedou
máis opción que traspasar a tenda. Es-
tivemos un tempo vivindo dos cartos
do traspaso e finalmente abrimos unha
marca de roupa ética vegana “ovella
negra”. Non cobramos máis que o mí-
nimo para os nosos gastos de subsis-
tencia.

Cantos habitantes non humanos
conviven no santuario?

Preto de 300.
A cada habitante poñédeslle un
nome humano, por que?

Non exactamente humano. Poñémoslle
un nome diferente a cada un para no-
minalizar a súa individualidade como
ser individual que é

Aceptades todo tipo de especies?
Non, só aquelas que sabemos que poi-
damos coidar e para as que temos un
espazo axeitado. Agardo que no próximo
refuxio poidamos ter espazos adecuados
para acollermos máis especies.

Da  túa experiencia no trato cos
animais dirías que en liñas xerais
experimentan as mesmas emocións
que temos os humanos: medo, rabia,
incerteza, dor, amor, agradecemento,
empatía, curiosidade....?

Si, rotundamente si. Nós comprobámolo
a diario.

E importa a especie?
Non, non importa. Nós temos percibido
tristeza profunda en animais, cando
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ven morrer a outros cos que socializaban,
alegría,  cariño, peticións de afecto,
medo, incerteza, solidariedade.

Non teño datos e é unha impresión
puramente subxectiva, pero eu teño
a sensación de que a sensibilidade
social cara ao benestar animal vai
en aumento. Ti que pensas?

Si, vai en aumento. Malia que aínda
existen moitas contradicións. Agardo
que xa sexa por razóns éticas xa sexa
por  razóns de pura necesidade, pois o
modo de vida dos humanos leva ao
noso planeta á destrución, cada vez
nos acheguemos máis a un mundo ve-
gano.

Ti cres que é compatible ser unha
persoa sensible e comprometida so-
cialmente, e á vez gozar con “es-
pectáculos” de tortura animal como
a tauromaquia ou os circos?

Non, eu creo que non é compatible,
pero é certo que o ser humano está
cheo de contradicións hai xente antira-
cista que amosa comportamentos ma-
chistas...Eu creo que todas as discrimi-
nacións,  sexan as que sexan, deben
ser combatidas, porque impoñer os teus
parámetros mentais a quen non os sente
así, sempre é unha inxustiza.

Que modificacións legais inmediatas
serían necesarias, ao teu xuízo, no
que respecta ao benestar animal?

Para nós é esencial unha lei que acolla
a figura do santuario animal, agora
mesmo non existe e temos que darnos
de alta como “explotacións de animais”

para poder ter animais de granxa.
Non existe ningunha figura legal
que ampare ter animais sen ser para
o seu uso?

Non, e xa che digo que para nós sería
esencial que si existise. Fíxate, se algún
dos nosos animais dese positivo nal-
gunha enfermidade de obrigada decla-
ración poderiamos ser obrigados a sa-
crificalo, pero nun circo, ante a mesma
enfermidade non terían que asasinar
ao animal. As modificacións legais son
moi importantes, pero as modificacións
na conciencia colectiva son máis im-
portantes. A formación de policías, xuí-
ces e da administración en xeral sobre
o maltrato animal é esencial para avanzar
en positivo.

Que tal se porta con vós o Conce-
llo?

O concello de Santiago, tanto na anterior
administración de Compostela aberta,
como na actual do PSOE amosa unha
desidia absoluta, non teñen interese

real en axudar aos animais.
Como vos financiades?

Con moita imaxinación, de todas as
maneiras que se nos ocorra, ata cun 1€
ao mes se nos pode axudar. Temos a
opción tamén do socio clásico, desde
6€ ao mes. É posible amadriñar a un
animal desde 10€ ao mes. Tamén, como
che dixen antes temos a marca de roupa
ovella negra, de comercio xusto e eco-
lóxica. Facemos cosmética natural, re-
cibimos doazóns puntuais......en defi-
nitiva con moita imaxinación.

Se algún lector ou lectora quere co-
laborar economicamente, ou doutra
maneira, co santuario, que tería que
facer?

Entrando na nosa web: santuariovaca-
loura.org no apartado colabora tedes
todas as opcións de colaboración.

Todas as persoas que estades no
santuario sodes veganas?

Mario e eu si. Aceptamos voluntariado
que non o sexa .Entendemos que pode

ser unha vía para dar o paso ao vega-
nismo, como xa nos pasou con varias
voluntarias. Si que non admitiriamos
na dirección do santuario a alguén que
non fose vegano.

Soñar cun mundo vegano é unha
tolemia, ou nun futuro perfecto  po-
dería ser posible?

Eu tendo a ser positiva, e gustaríame
pensar que si que é posible. Cada vez
hai máis persoas concienciadas.

Mario pensa o mesmo?
Eu creo que non comparte a miña opi-
nión.

Rematamos agradecéndoche a túa
atención desexándoche sorte, e cunha
última cuestión: O Santuario Vaca-
loura é para toda a túa vida?, e
para despois tamén?

Eu xa non concibo a miña vida sen
facer o que fago.

Non debe de ser fácil?
Desde logo que non, supón renunciar
a practicamente todo o demais, pero
como xa che dixen a implicación emo-
cional é tan elevada que a nosa vida xa
é o santuario. Encantaríame poder
chegar á situación de contratar persoal,
para que cando Mario e eu xa non poi-
damos seguir  alguén garanta o futuro
do santuario.

Moitas grazas Inés e moita sorte.
Permíteme por favor despedirme
dedicándovos a Mario e a ti un fer-
moso proverbio xudeu
“QUEN SALVA UNHA VIDA, SAL-
VA O MUNDO ENTEIRO”

MERCADO
TOMIÑO
VERMUT
ARTESANOS
HAMBURGUESAS
BOCATAS.
EL BAR DEL
MERCADO 
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Este mandato, Cristina, no que tes a
confianza da maioría absoluta e pre-
sumíase plácido para ti, é de todo me-
nos plácido?

Está sendo un ano mo difícil si, non só
para nós senón para toda a humanidade.
Enfrontámonos a unha terrible crise
sanitaria que inevitablemente vai oca-
sionar unha importante crise social e
económica. Esta situación altera todas
as previsións que tiñamos e obriga a
adiar distintos proxectos, porque o esen-
cial é saírmos desta situación canto
antes, e da mellor maneira posible.

Algún outro alcalde tenme comentado
que nota un incremento notable de
persoas que requiren das axudas sociais
para atender as súas necesidades máis
básicas. Ti notas o mesmo en Oia?

No noso caso notamos un pequeno au-

mento, pero de momento nada signifi-
cativo. Estamos no verán e no noso
pobo a economía estase movendo. Preo-
cúpame o que poida pasar a partir de
outubro.

Falando da economía de Oia cóntoche
que hai arredor dun mes veume visitar
un amigo suízo coa súa parella e o seu
fillo, pediume que o levara a un sitio
bonito. E eu leveinos a Oia. Quedaron
namorados do teu pobo e prometeume
volver un feixe de veces con máis fa-
miliares e amigos

Pois alégrame moito oír iso Tino, pero,
con toda a humildade do mundo, per-
míteme que che diga que non me sor-
prende, pois o meu querido Concello é
un paraíso natural que ten de todo para
que o turista, busque o que busque,
poida gozar.

Ben, malia que  a situación sanitaria
todo o condiciona supoño que para ti,
este mandato que tes maioría absoluta,
será máis cómodo có anterior que es-
tabas en minoría?

É máis tranquilo claro, sabemos que a
situación aritmética da corporación per-
mite levar adiante aqueles proxectos e
decisións que tomemos, algo que non
podiamos facer no mandato anterior e
complicaba moito as cousas.

Ti noutras ocasións que temos falado
laiábaste do trato recibido da DEP,
segues pensando o mesmo?

Coa DEP agora mesmo temos unha
relación cordial e fluída .Agora ben,
tampouco recibimos nada máis do que
estritamente nos corresponde pola nosa
poboación. A DEP debe  apoiar máis e
mellor aos concellos como o noso, de
feito esa é a súa función. E a DEP de
Pontevedra, ao meu xuízo non o fai
adecuadamente.

E coa Xunta que tal a relación?
Moi ben, como debe ser.

A volta á escola en Oia como se pre-
senta?

Eu creo que non hai ningunha persoa
agora que non estea preocupada por
ese tema. E nós tamén claro. Eu penso
que  resultaría enormemente difícil,
por non dicir case imposible, que cal-
quera protocolo que se deseñe, por moi
rigoroso que sexa, garanta a seguridade
absoluta. Nós colaboraremos na medida
do posible cos colexios e coa consellería
para que todos os protocolos se apliquen
con rigor e minimizar os riscos.

Por que rexeitastes a moción do BNG
que pedía a vosa reincorporación á
mancomunidade?

Ben. No seu día fomos obrigados, o
goberno do PP, por capricho,  por puro
e duro capricho, da oposición, cando
nós estabamos en minoría  a saír. E a
entrada teremos que estudala moi ben,
pero será cando o goberno municipal o
considere oportuno.

E que fai falta para que o consideredes
oportuno?

Ter as cuestións orzamentarias absolu-
tamente claras.

Como vai o tema do saneamento?
Temos que distinguir entre a zona de
Costa, que xa ten saneamento e que
agora mesmo hai unha empresa estu-
dando solucións para melloralo, e a
zona de interior, na que imos comezar
a facer un rexistro de fosas para dar
unha solución ao que é a recollida de
fosas como servizo municipal. Estamos
tamén á procura de buscar colabora-
cións institucionais para unha proba
piloto de depuración con plantas ma-

CRISTINA CORREA, ALCALDESA DE OIA

“A NOSA REINCORPORACIÓN Á
MANCOMUNIDADE SERÁ CANDO O EQUIPO 
DE GOBERNO O ESTIME OPORTUNO”
Un ano máis achegámonos ata o concello de Oia a conversar con
Cristina,  a súa alcaldesa, para coñecer como van as cousas neste
fermoso curruncho do Baixo Miño.

NA CULTURAL DE
SANTA MARÍA DE OIA.
A RIÑA, 23
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A Guarda reduce nun 50% as taxas de
apertura de estabelecementos a proposta
A GUARDA

Co fin de facilitar a posta en fun-
cionamento de novas actividades eco-
nómicas que contribúan á creación de
postos de traballo e a xeración de ri-
queza no concello da Guarda aprobouse,
a instancias do BNG, a redución do

50% da taxa de apertura de estabele-
cementos. Esta medida  entrará en
vigor despois  da súa publicación no
Boletin Oficial da Provincia e forma
parte dun paquete de medidas impul-
sadas desde o BNG para a reactivación
económica e social da localidade. 

O Rosal súmase á Rede de Concellos Ágora
polo espazo público
O ROSAL.

O Rosal aprobou en pleno ordinario
a súa adhesión á Rede de Concellos
Ágora, unha rede de acción institucional
entre concellos e Deputación de Ponte-
vedra que ten como prioridade a revalo-
rización do espazo público e a súa recu-
peración para o desfrute da veciñanza.

O obxectivo desta rede é que, de aquí a
xuño de 2023, os Concellos Ágora in-
crementen de forma substancial o espazo
reservado para as persoas, itinerarios
peonís e ciclables. Trátase dunha rede
estable de traballo promovida e coordinada
pola Deputación de Pontevedra, a través
da súa área de Mobilidade Alternativa.

crofitas, que xa vimos noutras zonas,
e que me pareceu que funciona moi
ben. Pronto daremos tamén unha pe-
quena axuda ás distintas traídas de au-
gas.

E o mosteiro que, cando se vai solu-
cionar ese tema Cristina?

Teremos que aprobar unha modificación
das normas subsidiarias e a propiedade
estaba adaptándoas á nova normativa.
Pronto nos sentaremos coa propiedade
para seguir avanzando na solución ne-
cesaria.

Os terreos do antigo camping de Pedra
Rubia xa os comprastes?

Si.
Que ides facer alí?

A nosa idea é rehabilitalo como camping
e darlle unha finalidade de lecer. Recu-
perar a piscina con auga salgada, as sa-
linas..En definitiva contar cun novo es-
pazo para a promoción turística

No Baixo Miño hai unha importante

plataforma en defensa da sanidade
pública. Como está a situación sanitaria
no teu concello?

Agora mesmo a nosa pediatra, que é
compartida co concello de O Rosal,
está de baixa, co que as nenas e nenos
teñen que ser atendidos na Guarda.
Como consecuencia da Pandemia tamén
temos queixas pola atención telefónica.
Os médicos e enfermeiros están en
liñas xerais moi cansados. Nós trasla-
damos ao SERGAS as queixas que nos
chegan da veciñanza.

Rematamos Cristina, segues animada
e ilusionada?

Si rotundamente si, con moitos proxectos
na cabeza para mellorar Oia.

Por exemplo?
O camping que antes che comentaba, a
recuperación da nosa igrexa, tratar de
solucionar o problema de conxestión
de tráfico que se produce na zona do
mosteiro...
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Amin chámancheme Antonio. Así
te presentabas ante o teu público.

Sempre con esa facilidade verbal, con
esa sinxeleza e sabedoría que che daba a
experiencia de tantas veladas improvi-
sando versos, armado co teu chapeu e
co teu eterno sorriso. 

Eu nacín en Louzarela; lugar perdido
e agachado entre montañas, baixo a
ollada, como dicía Novoneyra, dos tesos
cumes do Courel e dos Ancares. Louza-
rela, aldea gala, bastión galaico da resis-
tencia da nosa tradición oral, sempre
será recordada grazas a ti, o “Brindeiro
Maior da Serra”, o “Brindador da dentro”. 

Cuando era eu chiquitín; si, daquela
foi cando aprendiches o oficio de brindar,
con apenas 10 anos, do que non te sepa-
rarías ata o derradeiro día. Era outra
época. Guerra Civil. A morte dos teus

pais. Tempos duros dos que había que
saír coa testa alta e facendo comunidade
da mellor maneira. Uns brindaban desde
fóra e outros desde a ventana; aquelas
vodas montañesas eran parte da vida
courelá e ancaresa, unha especie de rito
onde se producía algo máxico: reclamo
de participación, críticas asumidas, alivio
das tensións, divertimento e éxtase co-
munitario. 

Esto non o fai calquera; non era
un traballo fácil: saír da casa ataviado
para a voda sen estar convidado, percorrer
pistas e corredoiras para chegar ao lugar
da celebración. Vinte ou trinta quilómetros.
Chegar, cantarlle aos noivos, aos padriños
e a toda a comitiva da voda. Divertir a
xente, ser respectuoso cos teus rivais e
botar horas improvisando coplas ata a
madrugada ou ata o día seguinte. Aprén-

dolles a brindar; así lle dixeches a
Carlos Núñez no disco del en que parti-
cipaches. Non foi no único: tamén naquela
“Rapsodia de aires populares” de honra
aos daquela príncipes do Estado. Que
orgulloso quedaches desa. Ou cando fu-
ches a Suíza: Centro Galego, Laussane,
tratamento de xeneral. Foron moitas e
moi boas. Non as esqueceremos.Ai! es-

tate calado ho; así lle dicías
a Calviño de Tallo naquela
disputa entre regueifa e
brindo no 1º Certame de
Regueifas disputado en
Vigo e na Coruña. Xun-
tanza irrepetible entre as
dúas tradicións. Sei que
non che gustou. Retorcías
os fociños cando cho re-
cordaba. Pero foi histórico.
Aquelas batallas verbais
con Antonio de Xornes,

Guillermo da Rabadeira, O Atrevido de
Grixoa e co gran Calviño de Tallo que-
darán gravadas na memoria das persoas
que as presenciaron en directo e na de
todas as que tivemos ocasión de escoitar
as gravacións. Brindo e regueifa, auga e
aceite. O ying e o yang do repente
galaico. Marabilla oral improvisada. 

Nadie me parou os pés; nin uns nin
outros puideron contigo. Nin a vella nin
a nova xeración. Hai quen di que os re-
gueifeiros de Bergantiños che deron unha
boa malleira aquelas dúas xornadas hai
vinte e cinco anos. Non foi así. Soubeches
contestar, á túa maneira. Máis suave,
máis doce, máis nobre. Oralidade subli-
mada ao extremo. Versificador supremo. 

Xa pasou a primavera; aló foi a
primavera do brindo. Os paxaros brin-
dadores xa non cantan nas vodas, o seu
rechouchío en coplas redondas non se
escoita desde hai moito tempo. As flores
das brindeiras e das loístas xa murcharon
onde vai. Pero ti fuches a prórroga. Ese
tempo a maiores co que ninguén conta.
Grazas ao cura Don Xesús ou ao gaiteiro
Foxo, trasladaches esta arte dende os
teus días ata os nosos. Sobrevivente,
deixáchesnos o teu legado e o da túa xe-
ración. Loh voun dar a despedida;
como despedirse cando non saen as pa-
labras? Nunca saberemos agradecerche
todo o que nos aprendiches. Marchaches
sen facer ruído e despedíndote dos teus
e das túas. Como se do teu derradeiro
brindo se tratase, fuches xenio e figura
ata a fin. Grazas, mestre. Estrañarémoste.
Botarémoste moito en falta. Boa viaxe e
que a terra che sexa leve, Antonio Río
Montero, O Ribeira de Louzarela, brin-
dador da dentro:

Eu pensein que estaba solo
Pero estoun acompanado
Doulle-las gracias a todos
Pola atencion que han prestado

Antonio Río Montero, O Ribeira de
Louzarela (Louzarela, 1987)

O DERRADEIRO BRINDO DO RIBEIRAKIKE ESTÉVEZ
FILÓLOGO E REGUEIFEIRO
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Son continuas as veces que paso pola
rúa Torrente Ballester en A Ramallosa,

xa sexa en coche, xa sexa a pé polo paseo
que leva o nome do insigne escritor, e sem-
pre que o fago non deixo de mirar e admi-
rar unha das vistas máis fermosas que co-
ñezo, a Foz do Miñor, delimitada pola
maxestosa península de A Ladeira e o im-
poñente Monte Lourido, que se achegan
para conformar un espazo único.

Este marabilloso lugar, incluído na
Rede Natura dende 1999, non é tan só un
regalo para os ollos, é tamén unha ma-
risma chea de vida cun grande valor bio-
lóxico, un esteiro no que inda podemos
contemplar unha importante variedade de
aves. Tamén era un notábel banco maris-
queiro que chegou a dar traballo a máis de
75 persoas, desgraciadamente pechado
dende 1998 por contaminación fecal, de-
mostrando que o que é bo para a natureza,
o é de igual maneira para as actividades
humanas respectuosas co medio.

Non o é, en cambio, a insoportábel pre-
sión urbanística que veu aprisionando o
espazo de A Foz e os ríos Miñor, Groba e

Belesar que desembocan nela, e a conse-
guinte contaminación asociada.

Sei que o título do artigo non campa
moito, pero esa é a realidade do humidal a
día de hoxe, que leva 22 anos sendo o pozo
negro do Val Miñor, precisamente nunha
das zonas de máis valor paisaxístico da co-
marca.

Así o referendou o estudo de avaliación
microbiolóxica feito pola Estación de Cien-
cias Mariñas de Toralla da Universidade de
Vigo, financiado polo concello de Baiona,
que en decembro de 2018 concluía que “o
entorno da Foz do Miñor presenta unha
situación análoga a un alcantarillado a ceo
aberto, con enormes deficiencias na rede
de saneamento, e múltiples entradas de
augas fecais non depuradas ao longo e an-
cho da súa extensión.”

Ante esta desesperante situación, ape-
nas agroma a voz de algún colectivo como
a Plataforma pola Protección da Foz do
Miñor, que inclúe a organizacións políticas,
asociacións veciñais, confraría de pesca-
dores, entidades ecoloxistas e outros co-
lectivos e persoas individuais que esixen

das administracións competentes a elimi-
nación da contaminación fecal no espazo
natural protexido así como a súa amplia-
ción. Evidentemente a solución é complexa
e difícil, pois non é algo que se poida ama-
ñar cunha pequena intervención e, como
calquera inversión importante, as autori-
dades pertinentes van pasando do pro-
blema e deixándoo de lado, pero coido que
chegou o momento en que a sociedade mi-
ñorán non consinta o desleixo por máis
tempo. É hora de afrontalo e empezar a
poñer os medios para reparalo. Para iso
antóllaseme fundamental identificar todos
os puntos importantes de verquido, sexa a
depuradora de Gondomar ou todos os
aportes incontrolados á Foz ou aos ríos que
verten nela, un traballo que debería aco-
meter con urxencia Augas de Galicia para,
a partir de aí, poder actuar neles.

Non quero esquecer igualmente que
isto tamén é ría de Vigo, e constitúe un
punto altamente contaminado dentro da
mesma, polo que debera ser un foco de
atención dentro dese grande obxectivo que
ten que ser o saneamento das rías.

XABIER RODRÍGUIEZ 
BNG Nigrán A cloaca do Val Miñor
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BAIONA.

O Goberno local de Baiona, se-
guindo a liña emprendida polas ante-
riores corporacións municipais, vén
de dar a coñecer os distintos galardóns
cos que o Concello quere sumarse ao
recoñecemento público de todas aquelas
accións realizadas por persoas ou co-
lectivos que, sendo ou non naturais
do municipio, contribúan coas súas
accións e traballo ao engrandecemento
de Baiona.

Así, a Comisión de Honras e Dis-
tincións do Concello decidiu neste
ano 2020 conceder a distinción hono-
rífica de 'Medalla de Ouro', máximo
galardón que pode outorgar a Corpo-
ración Municipal, ao Erizana C.F. e
ao Instituto de Estudos Miñoranos
(IEM). A mesma comisión tamén acor-
dou, por unanimidade, os nomeamentos
de Filla Adoptiva de Baiona a Marie
Savariau Dreno e Fillo Adoptivo de
Baiona a Román Pereiro Alonso. 

O Erizana C.F. e o IEM,
distingidos coa
'Medalla de Ouro' 

BAR MOREDA
NA ROTONDA DE SABARÍS



Acabamos de celebrar unha nova edi-
ción do Nigrán Jazz; e van?

Pois xa son 14 edicións. O tempo pasa
moi rápido.

Supoño que as circunstancias que
estamos a vivir farían que esta fose
bastante diferente a todas as de-
mais?

Obviamente non foi igual pero con-
sidero que, dentro das necesarias res-
tricións de seguridade sanitaria, lo-

gramos que se achegara bastante á
normalidade.

Xa ten mérito.
Ben, foi con moito esforzo claro. Pro-
curamos delimitar moi ben tanto o ac-
ceso como a necesaria separación de
metro e medio entre as cadeiras.

Cantas cadeiras puxestes?
240.Sempre separadas pola distancia
que antes che comentaba agás nos
casos de agrupacións de persoas que
conviven no mesmo domicilio, que
nese caso estaban xuntas. Chegaron a
entrar 350 persoas, pois logo hai máis
espazo onde a xente se podía situar,
respectando as medidas de seguridade.
De feito tivemos dúas persoas de se-
guridade que se ocuparon de que fose
así.

Todo resultou ben?
Si. Todo foi moi tranquilo e ordenado.
Eu a verdade fiquei moi satisfeito.

A asistencia media dos últimos anos
canta era?

Arredor de 1.000 persoas. Eu estou se-

guro de que en canto recuperemos a
plena normalidade a asistencia ao Nigrán
Jazz seguirá a tónica habitual. De feito,
este ano como che dixen entraron 350
persoas, pero arredor de 250 máis que-
daron fóra pois o respecto ás medidas
de seguridade impedía que entrase nin-
guén máis.

En canto aos grupos participantes,
que nos contas?

O máis importante é que o nivel mu-
sical non se resentiu. Reducimos os
concertos na Foz e fixemos algúns
nas praias para podermos diversificar
e que máis xente puidese gozar do
jazz. Houbo un concerto de FUZZO
na praia de Patos, e outro de Sergio
de Miguel unha nova promesa que
está en Nova York na praia de Panxón,
un pianista de enorme talento. Logo
comezamos na Foz co noso prato
forte YUMI ITO, unha magnífica
cantante polaco xaponesa.

Caramba vaia combinación
E non queda aí a cousa, pois está afin-
cada en Suíza e ten vínculos emocionais
con Galicia. A verdade é que o seu
concerto tivo un éxito enorme.

A diversificación dos escenarios é
unha novidade, non?

Si, motivada polas circunstancias sa-
nitarias claro.

Que tal a experiencia nas praias?
Vamos ver, achegar o jazz ao pú-
blico sempre está ben, pois por
outro tipo de canles témolo difícil.
Porén nestas circunstancias, unha
praia non é o lugar máis adecuado
para podemos cumprir as medidas
de seguridade sanitaria. E asemade,
aos músicos cómpre darlles esce-
narios dignos para faceren o seu
traballo.

Tivestes jam session esta edición?
Si, adaptámola e fixémola no propio
escenario do festival. É algo que a
min non me gusta demasiado, pois
convértese nalgo un tanto frío, pero
as circunstancias mandan.

Segues valorado satisfactoriamente
a colaboración que vos presta o
Concello?

Abofé que si. E este ano máis ca
ningún outro. O concello está moi
implicado, e estou encantado tanto
co traballo do alcalde como dos con-
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“HABERÍA QUE REPENSAR O PAPEL QUE A MÚSICA
EN DIRECTO xOGA NA SOCIEDADE”

O FESTIVAL NIGRÁN JAZZ. xIV ANOS DE éxITOS

Nos últimos días do pasado mes de xullo celebrouse a decimo cuarta
edición do festival Nigrán Jazz. E como é tradición nesta casa
achegámonos ata Nigrán a conversar con Felipe, o seu director. Desta
volta as circunstancias sanitarias fixeron que o festival fose un pouco
diferente, pois por vez primeira diversificáronse os concertos e alén do
marabilloso escenario da Foz, tamén se celebraron nas praias de
Panxón e Patos. Por descontado seguiron todos os protocolos de
prevención esixidos polas autoridades sanitarias. Na nosa conversa,
Felipe, non só nos contou as características do Nigrán Jazz 2.020
senón que repasa a lamentable situación na que se encontran as
mulleres e homes que se dedican á música. E deixa moi claro que esta
circunstancia non é motivada pola pandemia vírica, xa viña de antes.
A COVID só foi a puntilla.

FELIPE VILLAR, DIRECTOR



Agosto 2020 [XXVII]

entrevista / val miñor

celleiros que traballan arreo na or-
ganización do festival.

E no que respecta ao financiamento,
que nos contas?

O orzamento, con algún matiz, puidé-
molo manter igual. Nós conseguimos
algún financiamento extra con apoios
de distintas casas comerciais.

Estamos xa pensando na XV edición
Felipe?

Con acougo claro, pero si.
Un ano máis agradézoche a túa aten-
ción Felipe, e remato cunha pregunta
que non quixera facer : As circuns-
tancias que estamos a vivir fan que
para as persoas que coma ti, vivides
da música,  sexa unha situación ex-
traordinariamente difícil, e quero co-
ñecer o teu parecer?

A verdade é que a situación dos músicos
xa era moi mala antes do estoupido da
crise sanitaria. Os músicos vivimos
nunha situación de precariedade per-
manente. Coñezo músicos e músicas
cunha formación excelente e cun talento
sobresaínte aos que non lles queda
máis remedio que renunciar e buscarse

a vida por outro lado. Esta situación é,
ao meu xuízo, unha vergonza, e di
moito e todo malo de como está a so-
ciedade. Agora o COVID vai acrecentar
esta situación e literalmente se pode
dicir quen en Galicia non vai a haber
quen viva de tocar música en directo.

Vaia, pódese dicir con esa dureza?
A día de hoxe, en Galicia non hai máis
de 3 ou 4 persoas que poidan vivir de
tocar música en directo. E se iso é así
na música en xeral, no ámbito do jazz
máis aínda. Por desgraza nós somos
unha música completamente marxinada,
mira por exemplo a programación de
Vigo en Festas, sen un só grupo de
jazz.

Que panorama máis sombrío¡¡
E tanto que si. Eu creo que se lle per-
deu o respecto á profesión de músico,
pero isto xa ven de moito tempo. O
covid só é a espoleta que vai facer
que todo aflore de súpeto e impacte
de maneira brutal nos músicos e mú-
sicas. Eu creo que hai que repensar
que papel xoga a música en directo
na sociedade.

Rúa Eduardo Iglesias, nº 30,
36380 Gondomar

Teléfono: 986 07 19 61

GONDOMAR

Un total de 33 postos de venta am-
bulante reanudaron o mercadillo semanal
de Gondomar que ademáis de cambiar
a súa data de celebración dos sábados
aos martes, estreou o que será a súa
nueva ubicación: a explanada das Cer-
cas. Esta nova etapa foi consensuada
coas asociacións de comerciantes im-
plicadas e permitirá minimizar os riscos
de contaxio da covid19.

As Cercas facilita unha maior ex-
tensión de terreo que permite que a co-
locación dos postos e a circulación dos
usuarios sexa máis segura, o crearse
un circuito no que se garante o distan-
ciamento social, á vez que se respetan
o resto de medidas hixiénico sanitarias
como o uso das máscaras o do xel nos
postos.

A nova ubicación permitirá ademáis
celebrar a feira semanal sen eliminar
ningunha praza de aparcamento, tal e

como si ocurría na Praza de Rosalía,
espazo no que celebrouse durante os
últimos anos.

A contorna dotouse ademáis de sete
colectores de recollida de lixo para fa-
cilitar o depósito dos residuos que se
podan xerar e manter a explanada limpa,
seguindo así a filosofía do goberno de
dotar dos medios necesarios para que
Gondomar sexa un municipio referente
en limpeza e sostenibilidade.

A feria semanal regresa a Gondomar
nunha nova ubicación en “As Cercas”
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"TEMOS EMPANADAS PARA LEVAR"

En vilachán, Tomiño

Damás Apostólicas, 19 - A Ramallosa, Nigrán
627 083 391
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