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Pouco antes do pasado 12 de ou-
tubro, festa nacional de España,

unha plataforma denominada “Li-
bres e Iguales” facía público un
vídeo na que 183 persoas, que su-
postamente son significativas nos
campos nos que desenrolan as súas
actividades, manifestaban enchidos
de fervor monárquico a súa posición
política a través da expresión voca-
tiva “Viva el Rey”. Se, como supoño,
a finalidade de tal acto foi amosar
unha ampla variedade de segmentos
sociais, políticos , culturais e pro-
fesionais ,a modo de representación
da sociedade española, mostrando
o seu apoio á institución monárquica,
o resultado foi un fracaso rotundo,
pois o que se podía concluír despois
de velo completo é que a monarquía
española ten un gravísimo problema,
xa que só os sectores da dereita e
da ultradereita semellan sentirse
cómodos con ela. É dicir, o xefe do
estado éo legalmente de todos os
que nel vivimos pero non o é nas
emocións dunha parte moi signifi-
cativa dos cidadáns e cidadás do
reino de España . De feito ao final
do vídeo, os propios organizadores
informaban de que trasladaron o
convite para intervir na súa iniciativa
a todos os líderes dos distintos par-
tidos políticos, agás Bildu, aos mem-

bros do goberno, aos presidentes
autonómicos e a moitos outros e
outras que, ou deron a calada por
resposta ou xustificaron a súa ne-
gativa a participar. Só dúas persoas
que no pasado como Paco Vázquez
e no presente como Emiliano García
Page tiveron relación coas siglas do
PSOE, que non co socialismo, par-
ticiparon na expresión colectiva do
vocativo. A ampla maioría dos que
interviñeron tiñan relación directa
coa dereita política, coa ultradereita
ou coas posicións máis rancias e
casposas do folclorismo hispánico.
Non sei se a  ausencia de Torrente,
entre os que declamaban, obedeceu
a que os organizadores esqueceron
avisalo, ou foi unha das persoas que
declinou o convite. En calquera caso
foi unha mágoa que non estivera,
pois a súa presencia convertería nun
excelso póker de ases as augustas
intervencións de Bertín Osborne,
Tamara Falcó ou Belén Esteban. Pero
o vídeo non está composto só con
intervencións dese tipo de perfís,
digamos riquiños, tamén as hai de
persoas que representan os máis
elevados valores da cultura e a in-
telectualidade, así por exemplo po-
diamos mencionar a Arcadi Espada,
aquel que preguntaba ao deputado
Gabriel Rufián :” La polla, marico-

nazo, como prefieres comérmela:
de un golpe o por tiempos?” ,ou Al-
bert Boadella paradigma do macho
tabarnés  que dicía que “las manos
de un macho no están para estar
quietas”, ou Plácido Domingo que
seica aplicaba presuntamente con
moita frecuencia o aforismo do ga-
llardo capitán da lexión de machos
de Tabarnia. Matadores de touros,
políticos da dereita como Pablo Ca-
sado, da ultradereita como Rosa
Díez, axentes comerciais das oli-
garquías económicas como Inés Arri-
madas ,xornalistas como Carlos He-
rrera ou escritores como Mario Var-
gas LLosa completaban o elenco de
apoloxistas da institución monár-
quica.

O mesmo día da aparición do ví-
deo 16 medios de comunicación di-
ferentes, entre os que estaba o galego
Praza.gal, impulsaban unha macro
enquisa en todo o estado para pre-
guntar as preferencias pola forma
política do mesmo a 3.000 persoas
de todo tipo e condición. O seu re-
sultado segundo podemos ler en
Praza.gal é que no conxunto do es-
tado un 40,9 % das persoas ás que
se lle preguntou o que votarían, nun
hipotético referendo entre monar-
quía e República, manifestan que
escollerían a papeleta republicana,

fronte ao 34,9% que preferirían a
opción monárquica. En Galicia o re-
sultado da enquisa estréitase ata o
empate técnico pois un 41,1% dos
que a responderon afirman que vo-
tarían por unha República fronte a
un 40,2% que se definen a prol de
continuar coa monarquía. En cal-
quera caso resulta obvio que unha
moi ampla porcentaxe de cidadáns
non están cómodos coa actual ar-
quitectura política do reino de Es-
paña e desexan ser preguntados en
concreto un 47,8% queren opinar
fronte un 36,1% que non o desexan
segundo podemos ler nos resultados
desa mesma enquisa. E quen lle nega
a voz aos seus cidadáns e cidadás
non é un demócrata, quen fai coin-
cidir as fronteiras da liberdade coas
dos seus parámetros morais non é
un demócrata. Quen ocupa o máis
alta maxistratura dun estado sen
ser refrendado pola vontade maio-
ritaria dos seus habitantes nin é de-
mócrata nin é lexítimo, pode ser
legal pero non lexítimo. O outro, o
“Viva el Rey” non é nada máis que
a expresión , lícita e lexítima, dunha
parte da sociedade, dos que prefiren
que a xefatura do estado sexa pa-
trimonio perpetuo dunha familia a
que a decidamos entre todas e to-
dos.
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No pasado mes de setembro saíu na
prensa a nova de que o Castelo de

Dona Urraca, en Salvaterra, se adhería a
rede nacional de castelos e pazos de Es-
paña. Afirmábase: “El Castillo de Doña
Urraca constituye uno de los edificios
que menos alteraciones arquitectónicas
sufrió con el paso de los años”. Cómpre
dicir que iso, lamentablemente, non é
certo.

A finais do século XIX, foi fotografado
unha enorme torre, lado nordeste, a
carón da igrexa, que superaba en moito
a altura desta, chamábase “El Caballero”.
O fotógrafo, Francisco Zagala era o fo-
tógrafo oficial da Sociedade Arqueolóxica
de Pontevedra, fundada por Casto Sam-
pedro. Onde está hoxe esa torre?.

En 1899 foi mercado, todo ou en
parte, o recinto amurallado pola familia

Candeira, si os que trouxeron a luz
eléctrica a Salvaterra en 1929. Nas pri-
meiras décadas do século XX, cons-
truíron unha casa enriba do que debeu
ser un castelo medieval na esquina sur
leste, aínda se aprecian  as bases do
mesmo. Onde está hoxe o castelo?

Que lle pasou a garita do lado no-
roeste?. Antes era cadrada, agora é cir-
cular. Hai fotos.

Como é que se partiu o medio a
mellor lápida sepulcral que existe en
todo o Concello? . Que método arqueo-
lóxico se empregou?

Que sucede cós escudos e coa ins-
crición da parte sur da capela da Oli-
veira?. Por qué non se repoñen?. É moi
doado, está documentado nos libros de
historia. Que pasou coas casas de orixe
militar no interior do recinto amura-

llado?. Tíranas e, si ninguén o remedia,
continuarán tirándoas.

Para rematar, lean o que di o Consello
Superior de Investigacións Científicas:
“La Plaza Fuerte de Salvaterra está ac-
tualmente muy modificada, alterada y
reconstruida con respecto a los planos
originales del Fuerte”, “una tendencia
que se viene detectando en los últimos
años, … es vaciar arquitectónicamente
la Plaza Fuerte”, “…consideramos… que
eliminar estas construcciones es vaciar
de contenido histórico y arquitectónico
la propia plaza…”.

(CSIC. Cadernos de Arqueoloxía e
Patrimonio, páx. 36. R. Blanco-Rotea,
Santiago, 2013.)

Que ninguén me mal interprete, só
pretendo facer unha crítica construti-
va.
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SALVATERRA, CASTELO, PAZO OU MURALLAS?
ANTÓN LORENZO GONZÁLEZ  “XAQUE”

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

"Comida caseira,
saudable,
vexetariana e para
levar"
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O Pleno Ordinario da Cor-
poración Municipal de Pon-
teareas vén de aprobar, cos
únicos votos en contra do PP,
unha iniciativa do BNG na que
se reclama a tramitación ur-
xente e extraordinaria dun De-
creto por parte do goberno es-
pañol que contemple fondos
para que os Concellos poidan
afrontar a crise sanitaria, social
e económica derivada da CO-
VID-19. Ademais, a iniciativa
do Bloque solicita a derroga-
ción da Lei 2/2012 de estabi-
lidade orzamentaria e susten-

tabilidade financeira, “para per-
mitir ás entidades locais atender
as competencias propias con
cargo aos remanentes e supe-
rávit”

A portavoz municipal do
BNG en Ponteareas, Cristina
Fdez. Davila, sinalou que “o
Congreso xa rexeitou o Decreto
que pretendía que fose o go-
berno do Estado quen utilizase
os fondos remanentes dos Con-
cellos, é dicir, o diñeiro que
non se investiu rematado o
propio ano”. 

“É fundamental garantir que
a posibilidade de utilización

de fondos por parte dos con-
cellos non sexa utilizado por
outras Administracións para
buscar financiamento mentres
as entidades locais asumen
competencias impropias, car-
gando así sobre os municipios
o custo de servizos que non
poden nin deben ser asumidos”,
sinalou Fdez. Davila.

A portavoz nacionalista lem-
brou que en Ponteareas “ade-
mais dos servizos impropios
que levamos décadas asumindo
polo abandono da Xunta, agora
fixémonos cargo dende o go-
berno local de hixienizar os

centros educativos en horario
lectivo por responsabilidade
ante a pandemia da COVID-
19”. Fernández Davila insistiu
en que “o ensino é unha com-
petencia da Xunta, pero ade-
mais estamos ante unha pan-
demia sanitaria, e sendo a sa-
nidade tamén unha competencia
autonómica o goberno galego
debe asumir as súas compe-
tencias e prestar este servizo
ou, demostrada a súa incapa-
cidade, destinar os recursos
necesarios aos Concellos para
combater a pandemia nos cen-
tros educativos.”

Aprobada unha iniciativa do BNG solicitando fondos
para afrontar gastos derivados da COVID-19

NEUMÁTICOS NUEVOS
Y DE OCASIÓN

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

T E L É F O N O

653 318 693

RAQUEL
BAUTISTA ALFAYA
INGENIERO
TÉCNICO AGRÍCOLA

699 618 188
AvdA. RosAlíA de

CAstRo, 9 BAjo 
PonteAReAs
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O goberno do BNG e do
PSOE informa á veciñanza que
está tramitando o recoñecemento
dos 92.875 metros cadrados que
ocupa o casco histórico de Pon-
teareas como Área de Rehabili-
tación Integral (ARI).  Declara-
ción que será solicitada  á Con-
sellería de Vivenda e Solo da
Xunta de Galicia.

A Área de Rehabilitación
Integral de Ponteareas beneficiará
a un total de 518 vivendas agru-
padas en 74 edificios de uso re-
sidencial colectivo e 133 viven-
das unifamiliares. Ademais, no
ámbito existen 5 edificios de
equipamentos e suporá tamén
unha inversión na reurbanización
de rúas e prazas incluídas nesta
contorna (mellora en alumeado
público, nas redes de servizos e
subministros, no mobiliario ur-
bano…)

O alcalde de Ponteareas des-
tacou que “esta nova medida
forma parte da estratexia de

cambio iniciada en 2015 para
dinamizar o núcleo urbano, e
especialmente o caso histórico
coa finalidade de mellorar a ca-
lidade de vida das persoas, re-
cuperando os espazos, tanto pú-
blicos como privados. Unha ini-
ciativa que  axudará á recupe-
ración urbanística do caso his-
tórico e favorecerá a creacion
de emprego.  Medidas entre as
que se encadra tamén a recente
adquisición dun edificio na praza
Maior para destinalo a servizos
municipais á cidadanía”.

O goberno municipal xa ten
adiantados os traballos para esta
declaración, “ contamos xa coa
memoria e a planificación para
a delimitación da ARI, un ex-
pediente detallado no que se re-

collen as actuacións para que a
solicitude poida remitirse á Xun-
ta, logo da súa aprobación polo
Pleno Municipal”, manifestou
a Concelleira Chus Garrote que
xa iniciara éstes traballos no pa-
sado mandato.

Deste xeito, quérese facer
partícipe aos veciños e veciñas
do casco histórico deste proxecto
e comunicará directamente a
proposta e nos vindeiros días
abrirá na web municipal un es-
pazo informativo sobre o ARI
de Ponteareas e unha canle de
comunicación para recibir ás
aportacións da cidadanía. Pos-
teriormente, cando as condicións
sanitarias da pandemia o per-
mitan, manterase un encontro
aberto no que participará o equi-

po técnico redactor do proxecto
para explicar os beneficios que
reportará á Área de Rehabilita-
ción Integral, “queremos traballar
xunto cos veciños/as e propie-
tarios/as para lograr a declaración
do ARI”, declarou Represas.

O ámbito do ARI de Pon-
teareas organízase en torno ás
dúas prazas principais da vila, a
Praza Maior e a Praza de Buga-
llal. Estas compoñen o centro
do ARI, e a partir de aí medra
comezando dende o sur, os Xar-
díns da Xiralda, a Casa do Con-
cello, e a Praza de Bugallal, a
conexión entre ambos espazos
pola Avenida da Constitución,
e tamén entra o entorno da Igre-
xa. A continuación está a cone-
xión entre ambas prazas princi-

pais, que se desenvolve pola
Rúa de Oriente e a Rúa da Es-
peranza. Os edificios do entorno
destas rúas constitúen outra parte
recoñecible do ámbito. Por su-
posto un punto importante do
Casco Vello é a Praza Maior e
as rúas que de esta saen para
conectala con distintos espazos
da Vila. As rúas traseiras da
Praza Maior, xunto coa Rúa dos
Ferreiros forman outro espazo
cun carácter propio, e de gran
importancia no ámbito. Así, a
Rúa dos Ferreiros prolóngase
cara o sur coa Rúa do Doutor
Fernández Vega, que remata o
ámbito antes da Praza de Abas-
tos. Finalmente, a parte máis ao
norte do ámbito, a Rúa Real,
que corresponde ao paso da N-
120 pola vila. Na zona desta
rúa onde desembocamos dende
a Praza Maior baixando pola
Baixada de San Gregorio ato-
pamos cuns edificios históricos
da vila con clara necesidade de
rehabilitación. 

Proponse o recoñecemento de 93.000
m² do casco histórico de Ponteareas
como Área de Rehabilitación Integral

ESPAZO DE SAÚDE INTEGRATIVA
Manel Salus

Portela, 34 - Xinzo - Ponteareas - 986 661 674

CAFETERÍA
DO

O mellor ambiente da comarca, coñécenos¡¡¡

TODOS OS VENRES
ÁS 10:30 H EN RADIO
NOVE GALICIA

PODEDES CONSULTAR A NOSA WEB: 
MANELSALUS. COM PARA INFORMARSE DOS
NOSOS SERVIZOS SOBRE SAÚDE E TERAPIAS
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A Concellaría de Deportes, que
dirixe Nahir Covelo, informa da con-
cesión das axudas aos clubs deportivos
de Ponteareas por importe de 50.000
euros, seguindo o compromiso do go-
berno local de convocalas anualmente
e mantendo a cifra dos últimos anos, a
pesar da situación provocada pola pan-
demia da COVID-19.

“En momentos tan complicados

como o que estamos a vivir é aínda
máis necesario confirmar o noso com-
promiso e apoio a todas as entidades
deportivas de Ponteareas pola impor-
tancia da labor que realizan, especial-
mente no deporte de base”, manifestou
a concelleira de deportes.

Estas axudas teñen como finalidade
apoiar o esforzo dos clubs sen ánimo
de lucro federados en competición ofi-
cial, que están tratando de dar conti-
nuidade á actividade deportiva coas
debidas medidas de seguridade sanitaria
para evitar posibles contaxios do coro-
navirus. Nesta ocasión foron 22 as en-
tidades beneficiarias.

Tras esta concesión, o Concello co-
munica a cada club a cantidade conce-
dida e procede á súa publicación no
taboleiro de anuncios municipal, abrín-
dose o período de xustificación da sub-
vención por parte dos clubs.

Ademáis, o Concello de Ponteareas
ven de conceder as axudas a  entidades
sociais que desenvolven actividades

no municipio. Así o anunciou a Con-
celleira de Benestar Social e Igualdade,
Verónica Carrera, que destacou o labor
que realizan os diferentes colectivos
que desenvolven programas para pro-
mover o benestar social da cidadanía. 

“Con esta nova concesión, que con-
tinúa a liña marcada polo actual goberno
municipal desde 2015 de colaboración
e apoio ás entiades sociais, 7 entidades

poderán dar continuidade a diferentes
programas que realizarán co apoio do
Concello”, manifestou a Concelleira
nacionalista. Neste ano 2020 reciben
apoio: Adapta, Cogami, Dar Máis, Fa-
milias Azuis, Asociación de Maiores,
Pontesolidario e Asociación Española
contra o cancro.

Estas subvencións permitirán  re-
alizar  accións ou actividades de pre-
vención, asistencia, incorporación social,
fomento e sensibilización da partici-
pación cidadá ou igualdade de oportu-
nidades entre homes e mulleres. Un
labor que  acada aínda maior impor-
tantancia nesta situación sanitaria que
estamos vivindo pola COVID-19.

Verónica Carrera explicou que "as
axudas outórganse cos fondos propios
do Concello e concédense de forma
transparente e en concurrencia libre
para as entidades sociais. O Concello
ten a obriga de apoiar o traballo destas
entidades pola labor social que reali-
zan”. 

Destínanse 50.000 euros en axudas a clubs deportivos federados

PIROTECNIA 
ESPERANCITA
Pon un toque de color

a tus celebraciones
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PONTEAREAS
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PONTEAREAS
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ARTE FUNERARIO

MÁRMOLES Y GRANITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Alto de la Gloria, 8
PONTEAREASFRANCISCO

986 660 188
625 082 049
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O alcalde de Ponteareas, Xosé Re-
presas, e a concelleira de Vías, Obras
e Alumeado, Chus Garrote reuníronse
coa subdelegada do Goberno en Pon-
tevedra, Maica Larriba, que lles avan-
zou a redacción do deseño de trazado
de mellora da seguridade viaria da N-
120 ao seu paso polas parroquias de
Xinzo, Areas e Arnoso. Na xuntanza
tamén participaron o xefe da Unidade
de Estradas do Estado en Pontevedra,
Pablo Domínguez, un representante
da empresa redactora do proxecto de
trazado e membros da plataforma pola
mellora da seguridade viaria da N-
120.

Maica Larriba informou aos asis-
tentes que “se trata dun tramo de vía
de 5 quilómetros, que vai contemplar
a construción de seis rotondas que
mellorarán a mobilidade na estrada e
garantirán unha maior seguridade, evi-
tando os xiros á esquerda”. Así mesmo
engadíu que o deseño do novo trazado
contempla unha senda peonil ao longo
dos 5 quilómetros que se alternará en-
trambas marxes da estrada, alén dos
conseguintes pases de peóns.

O encontro mantido entre os re-
presentantes e técnicos da Adminis-
tración Xeral do Estado e do Concello,
así como cos veciños das parroquias
afectadas, buscaba “mellorar a coor-
dinación entre as diferentes Adminis-
tracións e a propia plataforma veciñal,
amais de adiantarlles o traballo realizado
ata agora pola Demarcación de Estradas
do Estado”.

Maica Larriba quixo subliñar “o
compromiso do Goberno e desta Sub-
delegación coa veciñanza de Ponteareas,
que se concreta neste proxecto de tra-

zado que da resposta a unha reclama-
ción histórica da localidade”. A sub-
delegada agradeceu, así mesmo, “a
boa recepción entre os veciños e o
equipo de Goberno da proposta, que
supón a materialización dun primeiro
paso para atender a demanda dos ha-
bitantes destas parroquias”.

Unha vez rematado, o proxecto de
deseño de trazado someterase a un
período de información publica, durante
o cal tanto o Concello como calquera
veciño poderá presentar as alegacións
que considere oportunas. Concluído
dito período e unha vez resoltas todas
as alegacións presentadas, procederase
á licitación do proxecto construtivo
definitivo e, posteriormente, á licitación
e execución das obras.

Pola súa banda, o alcalde de Pon-
teareas agradeceu á subdelegada o seu
compromiso coa vila e valorou a súa
boa disposición, así como o feito de
que a veciñanza puidera coñecer xa
como será a reforma do vial. “A reunión
de hoxe é unha mostra da boa interlo-
cución de Ponteareas co goberno do
Estado e co Ministerio de Estradas e
tamén un feito que nos permite coñecer
os pasos que se van dando e o cum-
primento do compromiso para darlle
solución a esta estrada pola que pasan
17.000 vehículos diairos nun tramo
con alta densidade de poboación nas
marxes”.

A concelleira Chus Garrote mani-
festaba que “se materializa o compro-
miso real do Estado e que queda claro
que o Ministerio de Transportes xa
ten un proxecto enriba mesa, un pro-
xecto que recolle as aportacións e de-
mandas tanto da plataforma como do
goberno local”.

Dan a coñecer o proxecto de
mellora da N-120 ao seu paso por
Xinzo, Areas e Arnoso

PONTEAREAS

O goberno de Ponteareas do BNG
e do PSOE informa do remate das
obras de  rehabilitación enerxética da
escola infantil municipal que tiveron
un custe total de  104.342,01€. Con
esta iniciativa o goberno reafírmase
nos compromisos de acadar unha vila
máis sustentábel, de mellorar os servizos
ofrecidos á cidadanía e de traballar
por e para a infancia.

As obras contaron co apoio da
Unión Europea e foron financiadas
nun 80% polos fondos europeos de
desenvolvemento rexional (FEDER) e
nun 20% por fondos propios do Con-
cello.

A concelleira de Benestar Social,
Verónica Carrera, explica que grazas á
intervención realizada no illamento tér-
mico das fachadas do edificio, produ-
cirase un importante aforro enerxético
contribuíndo así na reducción de emi-
sións de CO2 e dando un paso máis na
consecución dunha vila máis saudábel.
Concretamente, grazas a esta actuación
deixaránse de emitir 33 toneladas de
CO2 ao ano.

Con esta actuación, a mellora na
eficiencia enerxética posiciónase nun
dos estándares máis altos da clasifica-
ción fixada pola Unión Europea, que
ademais é un dos obxectivos polo que
a estratexia Ponteareas, Hábitat Saudábel
conseguíu a confianza de Europa.

Este novo esforzo supón unha im-
portante mellora das instalacións da
escola infantil municipal gozando agora
dun espazo máis confortábel os nenas
e nenos usuarios dando un paso máis
no noso compromiso de ser unha Cidade
Amiga da Infancia.

A xestión do Concello iniciada no
2015 permitíu a consecución dos fondos
europeos que agora, se materializan,
entre outras actuacións na mellora dos
servizos ofrecidos á cidadanía, neste
caso á infancia e familias, sempre na
liña dos obxectivos da estratexia “Pon-
teareas, hábitat saudábel”.

Ponteareas deixa de emitir 33.478
quilos de CO2 ao ano grazas ás
obras de eficiencia enerxética
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PONTEAREAS

A ludoteca municipal de
Ponteareas, “Ludotea” é un es-
pazo lúdico-educativo, ubicado
na rúa Castelao, nº 23, desta
localidade, e comezou a súa
andaina en febreiro de 1998.
Desde entón, son moitos os
nenos e nenas que teñen acudido
para gozar das súas  múltiples
actividades.

As súas portas están nova-
mente abertas para todos os
cativos/as de 6 a 12 anos  que
queiran acudir, sempre en gru-
pos pequenos e cumprindo co
protocolo de actuación fronte
ó Coronavirus.

Para inscribirse, poden acu-
dir directamente, achegar un
email a
ludoteca@ponteareas.es, ou ben
chamar por teléfono ou me-
diante whatsApp ao número:
673 79 47 60

A ludoteca, dependente da
Concellaría de Benestar Social
que dirixe Verónica Carrera,
adianta que a súa actividades
comezou xa na derradeira se-
mana de setembro e que o prazo
de inscrición permanecerá aber-
to todo o ano. 

A ludoteca abríu
xa as súas portas
para traballar con
grupos reducidos

PONTEAREAS

O alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas, vén de informar
da concesión dunha subvención
para mellorar o funcionamento
das minidepuradoras existentes
nas parroquias de Bugarín,
Prado e Padróns.

O goberno de Ponteareas
do BNG e PSOE, despois de
realizar unha auditoría do es-
tado das instalacións das mi-
nidepuradoras para realizar as
melloras, presentou o proxecto
para lograr un funcionamento
máis eficiente das instalacións
das tres minidepuradoras de

augas residuais, á convocatoria
do Instituto para a Diversifi-
cación e o Aforro de Enerxía
(IDAE), organismo dependente
do Ministerio de Transición
Ecolóxica que vén de comu-
nicar ao Concello a concesión
dunha subvención de 93.632,73
euros, ó 80% do custe da obra,
asumindo o Concello o 20%
restante, 23.408,19

Con esta actuación, ademáis
de reducir o elevado coste de
mantemento destas instalacións
para as arcas municipais, per-
mitirá mellorar a minidepura-
dora de Bugarín, situada na

Freixa, a máis antiga e que re-
cibe un maior caudal e que
estaba a causar varias inciden-
cias no seu funcionamento.

“Estas actuacións, que teñen
unha repercusión positiva para
as parroquias nas que se van
acometer e para o medio am-
biente en xeral, forman parte
da estratexia -Ponteareas hábitat
saudable- iniciada a partir de
2015 e é tamén un dos com-
promisos do Pacto das Alcal-
días europeo para a eficiencia
enerxética, a redución de emi-
sións de CO2 e a adaptación
ao cambio climático”, mani-

festou Represas.
A resolución favorable re-

cibida polo Concello está fi-
nanciada con fondos europeos
dentro do programa operativo
FEDER 2014-2020, dentro da
medida 7, de mellora da efi-
ciencia enerxética das instala-
cións de depuración de augas
residuais. Medida que ten como
obxectivo reducir o consumo
de enerxía e as emisións de
CO2 mediante a reforma das
instalaciones existentes de de-
puración e a súa substitución
por outras tecnoloxías mais
eficientes.

Coas accións previstas lo-
grarase axustar o consumo
enerxético ás necesidades exac-
tas do proceso de depuración
en cada momento; só funcio-
narán cando o proceso o re-
quira. Ao mesmo tempo tamén
se axustará o proceso de de-
puración biolóxica.

A partir de agora o Concello
ten un prazo máximo de 30
meses para executar os traballos
de mellora das citadas instala-
cións de depuración. A trami-
tación dos procedementos de
contratación estarán iniciados
antes de 6 meses.

Acadada unha subvención para mellorar o funcionamento de 3 minidepuradoras

PONTEAREAS

O Concello de Ponteareas
está realizando novos inves-
timentos no parque forestal
situado nos montes veciñais
das parroquias de Ribadetea
e Xinzo, segundo informou
a concelleira de Medio Am-
biente, Rosa Covelo. 

“Neste momento están en
execución os traballos de
prevención de incendios;
roza de faixas auxiliares,
áreas cortalumes e tratamen-
tos silvícolas de podas, in-
cluíndo a eliminación de es-
pecies invasoras, sobre unha
superficie de 28 hectáreas
na zona do parque forestal
denominado Seixiforna-Vi-
veiro nos montes veciñais
destas dúas parroquias lin-
dantes entre sí e que chega
ata o límite co concello de
Mos”, explicou a concelleira
nacionalista.

“Con estas actuacións
dase continuidade aos tra-
ballos xa realizados na fase
anterior que teñen como fi-
nalidade protexer os montes
e que estes espazos, con va-
lores naturais, culturais e
paisaxísticos sexan lugares
da recreo para a veciñanza”,
salientou Rosa Covelo. An-
teriormente xa se realizaron
outros investimentos en me-
didas de defensa contra in-
cendios forestais e iniciativas
para a posta en valor do pa-
trimonio arqueolóxico e cul-
tural existente nos montes

veciñais desas dúas parro-
quias cun investimento de
59.000 euros. 

O alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas amosouse sa-
tisfeito coa liña de colabo-
ración coas comunidades de
montes, “dende 2015 hai un
antes e un despois nas rela-
cións entre o Concello e as
Comunidades de Montes Ve-
ciñais, rematamos coa con-
frontación de etapas ante-
riores e estamos nun mo-
mento de plena colaboración
e apoio ao labor das comu-
nidades, realizando impor-
tantes melloras” sinalou Re-
presas, engadindo que “todas

as actuacións están encadra-
das no proxecto técnico de
parque forestal, elaborado
por iniciativa do Concello
en colaboración coas comu-
nidades propietarias do mon-
te.” 

O goberno de Ponteareas
conseguíu para este proxecto
o financiamento da Deputa-
ción de Pontevedra que apor-
tará o 70% mentres o 30 %
restante é financiado polo
Concello con fondos pro-
pios.

Na actualidade están en
marcha tres parques forestais
que atinxen a 7 comunidades
de montes, cunha superficie

de 600 hectáreas: A Picaraña,
Seixiforna-Viveiro e San Ci-
brán-Muiños de Couso, sen-
do Ponteareas o Concello
que máis parques forestais
promoveu nos últimos anos,
grazas ao apoio da institu-
ción provincial.

Rosa Covelo e Xosé Re-
presas agradeceron a cola-
boración das comunidades
de montes das parroquias de
Ribadetea e Xinzo que pu-
xeron todas as facilidades
para acometer estas actua-
cións nos terreos da súa pro-
piedade para unhas actua-
cións das que poderá dis-
frutar calquera veciño/a.

Realízanse novos investimentos no parque forestal
de Ribadetea e Xinzo
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O equipo móbil de tramitación de DNI estará
en Ponteareas o vindeiro 14 de decembro

PONTEAREAS

O goberno de Ponteareas
do BNG e do PSOE adquirirá
unha propiedade na praza
Maior para dar novos servizos
á cidadanía. Con esta compra
increméntase o patrimonio mu-
nicipal, estando ata agora com-
pletamente limitaos os espazos
para ofrecer novos e mellores
servizos á veciñanza ou am-
pliar os existentes. 

A través dun procedemento
administrativo que garantíu a
transparencia, o Concello ne-
gociou coas distintas propie-
dades que reunían as caracte-
rísticas técnicas. Agora, o Con-
cello mercará por 250.000€
unha propiedade de 341 metros
cadrados que alberga unha edi-
ficación de 918 m2 divididos
nunha planta baixa e dous an-
dares.

Para esta nova adquisición,
o goberno de Ponteareas xa
ten solicitado ao Fondo Galego
de Cooperación  da Xunta de
Galicia un préstamo sen inte-
reses a devolver en oito anos.

Para a obra de restauración e
posta en servizo á cidadanía
dispón do apoio dos fondos
europeos a través da estratexia
“Ponteareas, hábitat saudable”.
Concretamente os fondos de
desenvolvemento rexional FE-
DER aportarán o 80%.

“O novo espazo ubicado
no casco histórico será un
lugar no que acoller distintos
servizos e instalacións muni-
cipais, sempre enfocado a dar

unha mellor atención á cida-
danía e contribuirá na dina-
mización da contorna”, afirmou
o alcalde de Ponteareas, Xosé
Represas.

Pola súa banda, a conce-
lleira de Vías e Obras Chus
Garrote, adianta que esta ini-
ciativa “súmase a outras nas
que xa está traballando o go-
berno e que perseguen a dina-
mización,  rehabilitación e re-
vitalización do casco vello”.

O alcalde engade que, den-
de fai tempo, esta parte da
Vila vén amosando un contínuo
deterioro habitacional, palpable
no progresivo aumento de edi-
ficacións e vivendas en estado
de abandono, así como un pro-
gresivo avellentamento e perda
de residentes. Un fenómeno
semellante ao de moitos cascos
vellos doutras vilas e cidades
galegas, e que ao mesmo tem-
po vén provocando a reacción

das distintas administracións
para a súa recuperación e re-
vitalización. “A xestión eco-
nómica do Concello realizada
dende 2015 permítenos dar
agora este paso para incre-
mentar o patrimonio munici-
pal”.

Previamente, e con esta fi-
nalidade, o goberno municipal
realizou un proceso de consulta
cidadá no que participaron re-
presentantes do tecido socioe-
conómico da Vila (Asociacións
deportivas e culturais, comer-
ciantes, hostaleiros, entidades
sociais, colectivos vulnerables
-mobilidade reducida, terceira
idade…-), ademáis dunha con-
sulta dixital. Tamén se contou
coas aprotacións realizadas
por representantes da admi-
nistración local (Membros do
goberno e voceiros dos grupos
políticos con representación
municipal, persoal técnico e
traballadores municipais). Froi-
to desa participación definí-
ronse os usos do futuro edifi-
cio.

Ponteareas terá un edificio municipal na Praza Maior

PONTEAREAS

A Policía Local de Ponteareas informa que
o vindeiro día 14 de decembro poderase
renovar e tramitar o documento nacional de
identidade en Ponteareas. O equipo móvil de-

prazarase á nosa vila o día 14 para tramitar e o
día 17 para a entrega de DNIs. A cita pódese
solicitar nas propias oficinas da Policía Local
ubicadas no parque das Pombas ou no teléfono
986 64 00 50 de 08:00 a 14:00 horas

Chus Garrote visita as obras da Rúa San Roque
PONTEAREAS

A concelleira socialista Chus Garrote
visita as obras da Rúa San Roque para com-
probar o avance nos traballos.  Unha rúa
que está sendo arranxada para disfrute dos
veciños e veciñas da nosa vila.

Reafírmase o compromiso sobre a N-120
PONTEAREAS

A mellora da seguridade vial na Nacional
120 máis preto que nunca. O PSOE e a
Subdelegada do Goberno reafirman o com-
promiso cos veciños e veciñas de Ponteareas.
Gran traballo da Plataforma veciñal da N120.

Publicado no taboleiro de anuncios da web
PONTEAREAS

O Concello informa do resultado do
sorteo  de  dous pianos verticais do Conser-
vatorio Municipal, un marca HUPFELD e
outro marca HOHNER que xa non eran re-
comendados para un uso didáctico nun centro
educativo.

O resultado do sorteo, presidido polo se-
cretario municipal, pode atoparse no taboleiro
de anuncios da páxina web do Concello,
descargando o pdf que facilitamos debaixo
ou directamente nesta ligazón https://pon-
teareas.sedelectronica.gal/board/
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PONTEAREAS

O deputado do BNG, Luís
Bará, presentou nun encontro
en Ponteareas as que serán as
liñas de traballo no Parlamento
Galego para a formación na-
cionalista na lexislatura que
vén de comezar, en especial
as referentes ás comarcas de
O Condado, A Paradanta e A
Louriña.

Xunto a cargos orgánicos e
institucionais do Bloque, Bará
destacou o papel do BNG como
segunda forza no Parlamento
Galego, con 19 deputadas e
deputados. “Exerceremos unha
oposición crítica, esixente e
contundente fronte ás políticas

do PP que son lesivas para a
maioría social e para esta co-
marca, ao tempo que nos con-
solidamos como unha alterna-
tiva de goberno, con propostas
e proxectos con visión de fu-
turo”, asegurou o deputado na-
cionalista. 

“Tendo en conta a actual
situación de emerxencia sani-
taria, social e económica, da-
rémoslle prioridade aos temas
relacionados coa saúde, os coi-
dados e a conciliación, loitando
polo reforzamento da Atención
Primaria e a recuperación da
atención presencial”, declarou
Bará. O viceportavoz parla-
mentar do BNG sinalou ade-

mais que “o ensino público de
calidade e seguro, os dereitos
laborais, e a reactivación eco-
nómica e o emprego, con aten-
ción especial aos sectores máis
golpeados pola crise, están sen-
do as prioridades do Bloque
neste comezo de lexislatura
marcado pola COVID-19”. 

Luís Bará indicou que na
axenda de melloras para esta
comarca, “o BNG tamén de-
fenderá cuestións fundamentais
como a mellora das infraestru-
turas e da mobilidade, priori-
zando a seguridade viaria da
rede autonómica e a mellora
do transporte público”. Así mes-
mo, o deputado nacionalista

mencionou “a defensa do pa-
trimonio cultural e natural, a
superación de desigualdades so-
ciais e territoriais e o ciclo da
auga, con necesidades impor-
tantes nesta comarca en materia
de abastecemento, saneamento

e depuración das augas resi-
duais”. “Temos un gran equipo
con Ana Pontón liderando a
oposición, e seremos a voz das
reivindicacións das veciñas e
veciñas desta comarca no Par-
lamento Galego”, concluíu Bará.

Bará presenta no Parlamento as liñas de traballo do
BNG para O Condado, A Paradanta e A Louriña

O deputado de Mobilidade, Uxío Benítez,
visitou Ponteareas para coñecer in situ o
traballo feito polo goberno local
PONTEAREAS

“Ponteareas é un exemplo
de concello con iniciativa para
recuperar o espazo público para
as persoas e a Deputación vai
apoialo con todos os seus me-
dios”. Así o manifestou hoxe o
deputado provincial de Mobili-
dade e Espazos Públicos, Uxío
Benítez, nunha visita á vila de
Ponteareas na que coñeceu ‘in
situ’ o traballo realizado polo
goberno local ao abeiro da filo-
sofía do Plan Ágora, así como a
recuperación de zonas para os
peóns derivada dos requerimen-
tos de distancia física motivados
pola COVID-19 -que se fixo co
asesoramento dos técnicos pro-
vinciais-.

Na reunión de traballo, Be-
nítez destacou que o concello
de Ponteareas foi un dos que
primeiro se adheriu ao proxecto
de Rede Ágora de Concellos
polo Espazo Público, que ten
como obxectivo que de aquí ao
ano 2023 se incrementen de ma-
neira substancial os espazos pú-
blicos para as persoas. Subliñou
que incluso solicitou axuda e
asistencia técnica para as súas
iniciativas tanto a longo prazo
como de maneira efémera con
motivo da pandemia. 

“Ponteareas vai ser referente
de entre todos os concellos ad-
heridos ata o de agora polo es-

pazo urbano que ten, pola von-
tade política para recuperar es-
pazo público e polas posibilida-
des que ofrece a vila”, explicou
o nacionalista, quen destacou
que para o departamento de Mo-
bilidade da Deputación Pontea-
reas é un “exemplo” de espazo
urbano que é necesario recuperar,
onde fomentar mobilidades al-
ternativas ás do motor e no que
a xente debe adoptar hábitos
máis camiñables máis verdes e
humanos. “Eses son os obxecti-
vos de Ágora e estamos encan-
tados de que Ponteareas sexa
un dos concellos con máis ini-
ciativa neste aspecto”, insistiu. 

Como apoio, o deputado ase-
gurou que a Deputación “vai
poñer todos os seu medios, hu-
manos e técnicos” para que o
concello siga a traballar na re-
cuperación de espazo público
para aumentar a calidade de vida

da súa veciñanza. Sinalou Benítez
que ademais, o concello, como
adherido á rede provincial, tamén
se poderá beneficiar de todas as
iniciativas que se desenvolverán
nos vindeiros meses e anos.

Pola súa banda, o alcalde
Xosé Represas destacou a boa
relación do Concello coa De-
putación, que dende o 2015 “é
un exemplo de colaboración
entre institucións cunha mesma
liña de actuación nunha cuestión
moi importante como a mobili-
dade, aínda máis relevante nestes
momentos de pandemia”.

Represas salientou que no
caso de Ponteareas, dos 23.000
habitantes, 12.000 viven no nú-
cleo urbano nun espazo moi
concentrado. Sinalou que co ur-
banismo que se organizou en
décadas anteriores os espazos
libres son moi reducidos, o que
“fai máis necesario que o espazo

público que hai no centro urbano
sexa aposto en prioridade para
as persoas, as que máis o nece-
sitan, a infancia, as persoas con
problemas de mobilidade, as
persoas maiores”. 

Destacou o rexedor que esa
é a liña que se iniciou no Con-
cello no 2015 cunha estratexia
que permitiu contar con fondos
europeos e tamén coas actuacións
da Deputación, manifestando a
súa esperanza de que coa nova
rede Ágora “nos permita pro-
fundizar nos vindeiros anos”.
“Queremos que a vila e o seu
espazo público estea nas mellores
condicións de uso para as veciñas
e veciños e para as persoas que
recibimos no espazo comercial
de Ponteareas”, finalizou.

O alcalde de Ponteareas,
Xosé Represas, e o deputado de
Mobilidade e Espazos Públicos,
Uxío Benítez, acompañados de
concelleiras do goberno e do
persoal técnico plan Ágora per-

correron o centro urbano para
estudar in situ as fortalezas e
debilidades das prazas e rúas
para o seu redeseño.

No verán o Concello de Pon-
teareas sumouse ao Plan Ágora
da Deputación de Pontevedra,
unha rede de acción institucional
a prol de considerar e valorizar
o espazo público como un dereito
fundamental da cidadanía. Un
dos seus fundamentos é que este
espazo público forme parte subs-
tancial da vida das persoas como
escenario natural da vida colec-
tiva.

Ágora ten adheridos formal-
mente 44 concellos, o 75% dos
da provincia, habendo gobernos
locais que fóra de prazo están
solicitando incorporarse. "Hai
unha grande aceptación do pro-
xecto Ágora na provincia. Com-
partimos a sensación de que
agora é o momento do proxecto
Ágora", engadíu o deputado de
Mobilidade.
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Paseo Matutino, 17
Ponteareas

PONTEAREAS

O Concello de Ponteareas pon en
marcha unha nova convocatoria de
axudas para reactivar a actividade eco-
nómica local, unha medida creada para
axudar a paliar os efectos económicos,
sociais e laborais derivados da Covid-
19 nos negocios e pequenas empresas
locais.

As bases desta nova convocatoria
de axudas, xestionadas polas concellarías
de  Promoción Económica que dirixe
Eva Gil, e Emprego que dirixe Vanesa
Fernández, foron consensuadas por to-
dos os grupos políticos da Corporación
e contan cunha partida económica de
máis de 230.000 euros. As axudas irán
destinadas principalmente a traballa-
dores/as autónomos/as, e pequenas em-
presas da localidade.

Nesta convocatoria, autónomos ou
empresas que por diversos motivos
non puideran beneficiarse da primeira
convocatoria poderán ter a ocasión de
presentarse e recibir apoio xa que se
procurou a aprobación dunhas bases
inclusivas para eses casos. O obxectivo
de toda a Corporación é chegar a todos

os negocios que se viron danados na
súa actividade pola pandemia

Esta liña de axudas para autónomos
e pequenas empresas ten como finali-
dade apoiar  a reactivación da actividade
económica e acompañar aos negocios
locais para que poidan superar esta
grave crise económica como conse-
cuencia da crise sanitaria. O goberno
local do BNG e do PSOE adianta esta
convocatoria que nos vindeiros días
será publicada no Boletín Oficial da
Provincia e que ao igual que a convo-
catoria anterior de axudas directas con-
tará cun espazo propio na web municipal
na que figurarán as bases e toda a in-
formación de tramitación.

As concelleiras explican que a pre-
sente convocatoria pretende preservar
o tecido empresarial, protexer o interese
xeral, apoiando aos traballadores autó-
nomos e pequenas empresas. lograr a
reactivación da economía da nosa lo-
calidade e incentivar a utilización das

tecnoloxías da información e as comu-
nicacións.

Esta é unha convocatoria de concu-
rrencia competitiva á que se poderán
presentar persoas físicas ou xurídicas,
así como as comunidades de bens, au-
tónomos que presten servizos, socie-
dades civís ou outras entidades econó-
micas sen personalidade xurídica, le-
galmente constituídas que leven a cabo
as súas actividades empre-
sariais en Ponteareas. 

Entre os gastos subven-
cionables están importes
de alugueiros, cuotas ban-
carias correspondentes co
pago de préstamos por
compra de locais comer-
ciais, mantemento do ne-
gocio e adaptacións ás no-
vas circunstancias, transi-
ción cara o comercio on
line, dixitalización, aseso-
ramento profesional ou ad-

quisición de equipamentos, entre outros
moitos gastos, sendo a axuda dun im-
porte máximo de 1.500 € por benefi-
ciario. Dende a publicación no BOP, o
prazo de presentación de solicitudes é
de 20 días naturais, Unha vez concedi-
das, o goberno local ten previsto anti-
cipar os pagos das axudas tendo poste-
riormente ata o 31 de xaneiro de 2021
prazo para xustificar a axuda recibida

As axudas deberanse solicitar a tra-
vés da sede electrónica do Concello e
serán compatibeis con calquera outra
estatal ou autonómica.

Axudas para reactivar a economía
local por un importe de 230.000 euros
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As obras de humanización da Praza
de Bugallal inícianse o luns 26
PONTEAREAS

Este luns día 26 darán comezo as
obras de humanización da Praza de
Bugallal, cuxo prazo de execución está
establecido en cinco meses e nas que
se investirán máis de 600.000 euros.
Os traballos que se van executar afectan
ao centro neurálxico de Ponteareas e
inciden directa ou indirectamente nos
residentes e comercios de nove rúas
do casco urbano. Tamén afecta a ser-
vizos públicos como o de taxis, recollida
de lixo ou emerxencias e a actividades
como os servizos relixiosos da igrexa
católica ou a venda ambulante que de-
berá ser novamente recolocada noutras
zonas da vila.

“É probabelmente a obra de maior
complexidade realizada en Ponteareas
en décadas porque supón pechar durante
meses o centro neurálxico da vila onde
conflúen até oito rúas”, explica o con-
celleiro de Mobilidade Roberto Mera.
O edil nacionalista sinalou que “desde
a oficina da Policía Local e de Urba-
nismo avaliáronse todas as problemá-
ticas que se van suscitar e preparáronse
as medidas dirixidas a atenuar as mo-
lestias e trastornos que calquera obra
sempre provoca, especialmente a resi-
dentes e comerciantes”.

Entre esas medidas figuran a crea-
ción de itinerarios peonís que garantirán
o acceso a pé a todas as rúas así como
a regulación do acceso rodado de resi-
dentes e usuarios de garaxes das zonas
afectadas. Ademais relocalizaranse as
zonas de carga e descarga actuais da
Praza que pasarán aos tramos de Vidales
Tomé e Morales Hidalgo máis próximos
a Bugallal. Tamén se recolocarán os
postos de venda ambulante que agora
se situarán ao longo de toda a rúa Mo-
rales Hidalgo, Fernández Vega e Re-
pública Arxentina e na Praza da Música.
A parada de taxis trasladarase a Vidales

Tomé e os sábados de mañá a Senén
Canido. Os accesos rodados para ser-
vizos relixiosos que o precisen, como
enterros, faranse por Reveriano Sou-
tullo. Ademais establecéronse novos
itinerarios para o servizo de recollida
de residuos.

O luns realizarase o valado peri-
metral da praza incluindo a rúa situada
diante da Igrexa e cortarase o tráfico
xa desde Morales Hidalgo en dirección
a Bugallal e desde esta praza en direc-
ción Senén Canido. Na segunda fase
dos traballos o tráfico quedará cortado
na rúa Constitución e en Vidales Tomé.
Mera explica que a zona libre de tráfico
como consecuencia das obras será bá-
sicamente a que se corresponde coas
feiras e mercados dos sábados agás ao
redor do auditorio onde o tráfico cir-
culará con normalidade exceptuando
os propios días de feiras.

Para minimizar o impacto das obras,
o goberno local prevé a próxima crea-
ción dun   aparcamento en Sarmiento
Rivera, que contará con preto de 300
prazas de estacionamento. O Concello
tamén está traballando xa na ampliación
do aparcadoiro de Granitos de Galicia
cunhas 50 prazas máis. Mera lembra
que o aparcadoiro de Santa Ana se
atopa a 2 minutos de Bugallal, os de
Granitos, Rosalía de Castro e o futuro
de Sarmiento Rivera a 4 minutos e os
de Avenida de Castelao, Azorín e Ama-
do Garra a 5 minutos. “Son máis de
700 prazas de aparcamento situadas a
menos de 5 minutos camiñando da
Praza de Bugallal”, lembra Mera, quen
pide a veciñanza e comercio local
“comprensión e colaboración. Paga a
pena porque en cinco meses teremos
unha nova Praza de Bugallal que suporá
un novo paso decisivo na mellora da
calidade de vida na vila de Pontea-
reas”.
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GABINETE AUDIOLÓGICO EN PONTEAREAS
ESTUDIO AUDIOLÓGICO COMPLETO GRATUITO, REVISIÓN DE AUDÍFONOS...

AUDÍFONOS MUY DISCRETOS. CONTAMOS CON SALA INSONORIZADA, LA

ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y PRIMERAS MARCAS. DESCUENTOS PARA LA TERCERA

EDAD. ATENCIÓN TOTALMENTE PROFESIONAL Y PERSONALIZADA. 

Nº REGISTRO SANITARIO E-000932.

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

986 661 927

CAFETERIA
PONTEAREAS

CAFETERIA
PONTEAREAS

Luís Bará visita Crecente e A Cañiza
CRECENTE

Recentemente se poido contar coa
visita a Crecente do deputado do
BNG Luís Bará. Na súa visita acer-
cáronse ata o mosteiro Románico de
San Salvador de Albeos, onde se in-
teresou polos traballos que un grupo
de persoas de Crecente xunto coa
asociación O Sorriso De Daniel, le-
varon a cabo os servizos de limpeza
e posta en valor de esta xoia esquecida

do románico e onde se comprometeu
a levar este tema ao parlamento galego.
Logo se dirixíu a Cañiza, onde diante
do centro de saúde estiveron falando
sobre a falla de pediatra que existe
en Crecente, e tamén na Cañiza, así
como do problema da atención sani-
taria en Valeixe. No BNG de Crecente
estan traballando para denunciar os
problemas que ten o concello e buscar
solucións.

AVDA. CASTELAO, 13



SALVATERRA

O Equipo de Goberno, a través
da Xunta de Goberno do día
22/10/2020, ven de aprobar o inicio
do procedemento de contratación
de diversas obras, que se realizarán
a través do Plan Concellos  da De-
putación de Pontevedra.

“Mellora da pavimentación en

Costa (Oleiros) e Arantei-Entenza”:
As obras incluídas neste proxecto
consisten na mellora da pavimen-
tación de dous camiños municipais,
un deles no lugar de A Costa na
parroquia de Oleiros, e outro que
conecta a parroquia de Arantei ata
o límite do concello coa parroquia
de Entenza en Salceda de Caselas.

Para a pavimen-
tación definitiva
estenderase e
compactarase
unha capa de ro-
dadura de mes-
tura bituminosa
en quente tipo
AC 16 Surf
50/70 D, en total
máis de 4.800m2

“Pavimenta-
ción en Chan da
Igrexa (Pesquei-

ras) e Cotodouro-Gandarachán (Al-
xén): As obras incluídas neste pro-
xecto consisten na mellora dos ca-
miños en Chan da Igrexa na pa-
rroquia de Pesqueiras e outro entre
os barrios de Cotodouro e Ganda-
rachán na parroquia de Alxén. A
actuación consiste na limpeza de
marxes, apertura de cunetas para
despois estender e compactar unha
capa de 5cm de espesor de mestura
bituminosa en quente tipo
AC16Surf50/70D en máis de
4.650m2.

“Saneamento en Lodeiro (Sal-
vaterra), Martín (Fornelos) e Poza
e Cerdeiral (Cabreira): As obras
incluídas neste proxecto consisten
na construción de varios tramos
de colector de saneamento no lugar
de Lodeiro en Salvaterra, Martín
en Fornelos e Poza e Cerdeiral na
parroquia de Cabreira.

o condado
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ASESORÍA TERRA

RÚA MARQUÉS DE VIANA Nº 9 BAIXO. SALVATERRA

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

A partir do 
31 de agosto
vémonos na
rúa Rosalía 
de Castro

Inicio do procedemento de contratación de
diversas obras a través do Plan Concellos

SALVATERRA

Con motivo da situación sanitaria na que nos
atopamos o Concello de Salvaterra ven de anunciar
que é imposible realizar as actividades que viñan
facendo nos últimos anos, como o Roteiro  Nocturno
de Samían ou as actividades para @s cartiv@s.

A pesar de todo, o Concello quere porlle un
pouco de ilusión a esta data e realizar un concurso a
través das redes.

SAMAÍN NAS REDES
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SALVATERRA

O pasado 7 de outubro ficou
constituida en Salvaterra de
Miño a Plataforma pro monu-
mento ás vítimas do golpe de
estado de 1936

Tendo en conta que de Sal-
vaterra fusilaron a máis de once
persoas, entre eles o Tte. de Al-
calde José Domínguez de Cor-
záns, no territorio do concello
pasearon a uns dez, entre eles o
concelleiro Bernardo Bernárdez
de Alxén, o Alcalde Manuel
Mariño logrou fuxir, represa-
liaron e depuraron a bastantes
máis e obrigaron a ir á guerra a
moitisimos máis.

Faise imprescindible que es-
tes feitos non queden no es-
quecemento polo que Salvaterra
non pode quedar indiferente
ante o sucedido. É de xustiza,
despois de tantos anos, que esas
vítimas teñan o recoñecemento
que se merecen, do mesmo xeito
que para os seus descendentes
e os veciños en xeral non caian
no esquecimento. 

As persoas adheridas a esta
plataforma fano voluntariamente
a título individual, sen xerarquías
nin estrutura piramidal, pluralista
e incluinte, intentando acadar a
maior amplitude de participación
responsable e respectuosa con
todas as opinións e visións.

Como tal non pertence a
ningún partido político, é un
medio onde se asumen e se
exercen os dereitos e obrigacións
como cidadanía. Non hai esta-
tutos, nin se vai a dar de alta en

ningún lugar, tan só defende
uns obxectivos prioritarios.

Dadas as dificultades de reu-
nión nestes intres polo Covid-
19, casi tódalas participacións
fanse a través de correo-e, telé-
fones e grupo de wasab.

Son obxectivos da platafor-
ma:

a) Acadar que se erga un
monumento na honra das vítimas
do golpe de estado de 1936 en
Salvaterra.

b) Fomentar a publicación
dun libro sobre o que aconteceu
en Salvaterra.

c) Lograr a exhumación dos
5 asasinados que están soterrados
no adro da igrexa de Cabreira.

d) Traballar para que desa-
parezan todos os vestixios de
exaltación fascista no Conce-
llo.

e) Intentar recuperar un baúl
con documentos pertencentes
ao Tte. de alcalde José Domín-
guez.

Todo elo ao amparo da nova

lei de Memoria Democrática.
O pasado martes día 13 xa

houbo unha reunión con repre-
sentantes do grupo de goberno
municipal (alcaldesa Marta e
ttes. alcaldes Ernesto e Andrés)
onde se trataron dous dos temas
básicos para acadar o primeiro
dos obxectivos, erguer o mo-
numento, relativos ao texto e
ao lugar onde ubicalo.

- O texto recollería. “ES-
PAZO DA MEMORIA”, “ O
pobo de Salvaterra de Miño en
recoñecemento ás vítimas do
golpe de Estado de 1936”

- O lugar. A proposta da pla-
taforma foi a colocación da
placa na fonte ubicada no parque
que está diante do mercado mu-
nicipal. (Deste xeito transfor-
mamos unha fonte con vestixios
franquistas nun espazo da me-
moria)

Estas dúas propostas, texto
e lugar, están pendentes da apro-
bación do resto de compoñentes
do grupo municipal.

Constituida en Salvaterra a Plataforma
pro monumento ás vítimas do golpe de
estado de 1936

SALVATERRA

O concello de Salvaterra do
Miño contará proximamente
cun servizo de Orientación so-
ciolaboral financiado pola Xunta
de Galicia e impulsado polo
concello que terá por obxectivo
o incremento e a mellora da
empregabilidade así como a
cualificación das persoas ins-

critas no Servizo Público de
Emprego de Galicia. O servizo
estará situado no edificio do
concello e as persoas interesadas
poderán solicitar cita a través
da oficina de emprego de Pon-
teareas. De igual forma, terá
presenza nas redes sociais para
a difusión de ofertas de emprego
e información sobre formación.”

Novo servizo de Orientación
sociolaboral

SALVATERRA

A alcaldesa de Salvaterra de
Miño reúnese cos portavoces da
oposición para informar das me-
didas adoptadas por parte do
Concello con respecto a situación
de Alerta Vermella na que se
encontra o municipio Ante a De-
claración de ALERTA VERME-
LLA recibida por parte do SER-
GAS no Concello de Salvaterra
de Miño, o grupo de Goberno
informou aos grupos da OPO-
SICIÓN sobre as medidas que
se adoptarán  para evitar a pro-
pagación do virus, así como
compartir as diferentes impre-
sións sobre a situación na que
nos encontramos.

As medidas de obrigada ne-
cesidade son as seguintes:

- Peche do Mercadillo Mu-
nicipal (martes e xoves)

- Peche dos pavillóns
- Peche das aulas de activi-

dades das distintas Casas de Cul-
tura

- Peche do Parque de A Ca-
nuda e a zona Polideportiva

- Peche do Museo
Estas medidas entrarán en

vigor a partires de mañá xoves
22 de outubro ata novo aviso.
Dende o Concello faise un cha-
mamento a toda a poboación
para extremar as medidas dis-
tanciamento e actuar coa res-
ponsabilidade.

DECLÁRASE A ALERTA VERMELLA
EN SALVATERRA DE MIÑO
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AZona de conservación de  Ngo-
rongoro é unha zona protexida

situada a 180 km ao oeste da cidade
de  Arusha, nas terras altas  volcánicas
de Tanzania. A delimitación da zona
de conservación vai ao longo da fron-
teira do Distrito de  Ngorongoro e a
zona protexida cobre unha extensión
de 8.288 km².

Na área de Conservación de  Ngo-
rongoro podemos atopar nove volcáns,
dos cales só un deles está activo, o
Oldoinyo  Lengai. Así mesmo, atópanse
dous dos sitios con maior interese de
Tanzania e renome mundial, o impre-

sionante Cráter de  Ngorongoro e a
Garganta de  Oldupai, un dos sitios
máis importantes para a investigación
da evolución da especie humana.

O  Ngorongoro foi declarado zona
de conservación en 1959 no momento
en que se separou do Parque nacional
Serengueti. A zona converteuse en
Patrimonio da Humanidade da Unesco
en 1979. O 31 de xullo de 2010, a
zona de protección foi estendida aos
vestixios arqueolóxicos que se locali-
zaron dentro do parque, concretamente
na garganta de  Oldupai, atópase un
dos xacementos arqueolóxicos máis
importantes de África que inclúen pe-
gadas e restos de  homo  habilis, cata-
logándose así esta zona como patri-
monio mixto, natural e cultural. 

Considérase que o cráter do  Ngo-
rongoro, este antigo volcán, berce dos
primeiros humanos e reserva natural,
alberga aos grandes inquilinos da sa-
bana e ofrece as imaxes máis cegadoras

de África. Todo en 20 quilómetros de
diámetro. Un cráter onde a vida salvaxe
apíñase e vive en liberdade onde se
concentra a maior densidade de leóns
de toda África e na que é posible
atopar aos 5 grandes animais, falamos
do ameazado rinoceronte negro, leo-
pardo, león, elefante e búfalo.

Pero non só podemos atopar a estes
cinco, senón que tamén hai contabili-
zados dentro do cráter uns 300 ele-
fantes, unhas 600  hienas e entre 50 e
60 leóns. 

De feito, dada a súa alta concen-
tración neste pequeno espazo, é o
punto con maior densidade de leóns
de toda África. No  Serengueti hai
máis, si, pero están máis repartidos
nunha superficie máis grande. Tamén
hai leopardos, pero estes viven nos
bosques que rodean o cráter e son di-
fíciles de ver. Ñus, cebras,  gacelas de
Grant,  búfalos,  facoceros,  antílopes
acuáticos,  alcéfalos,  hipopótamos,

chacales,  mangostas, paxaros secre-
tario, avestruces e moitos máis. Cal-
quera deles pódese atopar facilmente
mentres percorres os camiños do cráter
do  Ngorongoro, pero tamén, nos arre-
dores do cráter, podes toparte con au-
ténticos  masais guiando aos seus ra-
baños. Os masais son unha das tribos
máis coñecidas de África, perderon
parte do seu territorio cando o  Seren-
geti converteuse en parque natural,
conservando no cráter algún dos seus
poboados e os dereitos de pastoreo na
zona. Calcúlase que uns 40.000  masais
viven aquí e veralos  pastoreando co
seu gando dun lado a outro, con vacas
e cabras que se cruzan con cebras,
ñus e  xirafas coma se tal cousa.

Lugar de  interminables chairas
cheas de pequenos lagos que, se es
amante dos animais, anímote vaias de
safari ao Continente Africano e, neste
caso, Tanzania, para poder ver in situ
o berce dos primeiros humanos.

Hoxe imos coñecer ao cráter do
Ngorongoro. Este cráter é algo fóra
do común, na súa caldeira
concéntrase unha boa
representación das especies máis
características da fauna africana. As
paredes do cráter elévanse case en
vertical ata os 400 e 600 metros de
altura, creando unha barreira natural
e un ecosistema único e protexido.
Un lugar privilexiado para a nosa
vista que non perder se viaxas a
Tanzania.

“O CRÁTER DE GORONGORO
EN TANZANIA”

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

O Concello de Salvaterra
de Miño pon en marcha o seu
programa anual de actividades
de inverno.

Este ano sen dúbida veñen
marcadas pola alerta sanitaria
e o marco complexo que atra-
vesa todo o país, por iso hai
que establecer os protocolos
adecuados para facer que sexan
unhas actividades seguras para
tod@s. 

Existe unha gran diversidade
temática na oferta de este in-
verno, xa que os nosos veciñ@s
poderán aprender dende mane-
xar o dni electrónico e certifi-
cados electrónicos ata facer un
curso de carretilleiro ou sacar
o título de monitor de tempo

libre, entre moitos outros.
Ademais  tamén existe a

posibilidade de levar a cabo a
aprendizaxe de outras expresións
artísticas coma poden ser a fo-
tografía creativa ou a papiro-
flexia, etc.

Outra novidade moi intere-
sante e práctica a nivel social é
o curso presencial de lingua de
signos, sen esquecer tamén a
saúde co tradicional curso de
dietética.

Por estas e outras activida-
des, dende o Concello animá-
mosvos a que este inverno sexa
productivo e participedes de
toda esta variedade, facendo as
inscricións na web do Concello
http://concellodesalvaterra.se-
delectronica.gal/info.

Comezan os cursos de inverno en Salvaterra

SALVATERRA

Marta Valcárcel e o 1º Tte.
de Alcalde e Concelleiro de Me-
dio Ambiente, Ernesto Groba
González, reuníronse coa em-
presa INOVA LABS que está
elaborando o Plan de Acción
polo Clima e Enerxía Sostible
(PACES) para o Concello.

Este Plan está  financiado
pola Consellería de Medio Am-
biente a través da orde do 5 de
maio, pola que se establecen as
bases reguladoras para a conce-
sión de axudas a entidades locais
asinantes do Pacto de Alcaldías
para o clima e a enerxía sostible,

cofinanciadas  polo Fondo Eu-
ropeo do Desenvolvemento Re-
xional, con cargo ao programa
operativo Feder Galicia 2014-
2020.

Un dos compromisos que
adquiren  os Concellos que se
incorporan oficialmente ao
Pacto de Alcaldías é a elaborar
o seu Plan de Acción para o
Clima e a Enerxía Sostible nun
prazo de dous anos. Este plan
de acción describe os pasos que
deben darse cara os seus obxec-
tivos do 2020 ao 2030, e que
ten como fin reducir un 40% as
emisións, e que  o Concello

aprobará antes do 30 de novem-
bro deste ano. Este Plan incluirá
por un lado un Inventario de
emisións, tomando como refe-
rencia o ano 2018, e as accións
de mitigación. Por outro lado
unha análise  de riscos e vulne-
rabilidade e as accións de adap-
tación. Unha vez aprobado, e
para avaliar os resultados o Con-
cello terá que presentar un In-
forme de Seguimento cada dous
anos. Cada catro anos actuali-
zarase o inventario de emisións
para ver o progreso en relación
coa mitigación das emisións e o
consumo de enerxía.

O Plan de Acción polo Clima e Enerxía
Sostible en proceso de elaboración

AS NEVES

A Concellería de Vías e
Obras, que dirixe o primeiro
tenente de alcalde das Neves,
Marcelino Couto, vén de re-
matar a reposición do pavi-
mento do camiño no barrio
do Reguengo, na parroquia de
Tortoreos, unha actuación moi
demandada polos veciños.

En total, acometeuse a me-
llora do firme nun treito de
250 metros de longo, cun ancho
medio de 4,20 metros, e un ra-
mal de 30 metros de longo cun
ancho medio de 3. Instalouse,
ademáis, un colector principal
de 225 metros e un colector

secundario no ramal de 30 me-
tros por gravidade para a rede
de saneamento, empregando
tubos de PVC compacto tipo
SN4 de 250 mm de diámetro.
A obra abrangueu 11 pozos
con as acometidas domiciliarias.
Tamén se executou un pequeno
muro de contención para ase-
gurar o valado inestable no úl-
timo tramo do camiño.

As obras, realizadas pola
empresa Servicios Medioam-
bientales del Miño, contaron
cun orzamento de 48.929,30
€ financiados polo ‘Plan Con-
cellos 2020’ da Deputación de
Pontevedra.

Rematan as obras de
reposición do pavimento no
Reguengo
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HORIZONTAIS:

A- MAMÍFERO DA FAMILIA DOS MUSTÉLIDOS DE
COSTUMES NOCTURNOS-NADA.

B AXÓUXERE-VOGAL.

C CONXUNCIÓN COPULATIVA EN LATÍN-PAÍS DE
ASIA CUXA CAPITAL É VIENTIANE-
BROLAMFETAMINA.

D ÁTOMO CON CARGA ELÉCTRICA POSITIVA-LIGA
DE BALONCESTO DOS EEUU-INTERCAMBIO
ELECTRÓNICO DE DATOS.

E 40-GRAN SUBIDA DAS AUGAS DUN RÍO-
SÍMBOLO QUÍMICO DO ALUMINIO.

F VAL DA ITALIA NOROCCIDENTAL-SÍMBOLO
QUÍMICO DA PRATA-1.

G 510-5-50-CAPITAL DE ITALIA.

H USER INTERFACE-APARICIÓN SÚBITA DUNHA
ENFERMIDADE EPIDÉMICA-CONSOANTE.

I BEBIDA ALCOHÓLICA-VOGAL-VOGAL- DESA
MANEIRA.

K VOGAL-ÁRBORE DA FAMILIA DA
ANACARDIÁCEAS

VERTICAIS:

1 VARIEDADE DE UVA BRANCA .

2 LIBRO DE ORACIÓNS CATÓLICAS.

3 9-CONSOANTE NASAL-CONSOANTE-
CONTRACCIÓN DE PREPOSICIÓN E ARTIGO
FEMININO.

4 PRODUCTO XELATINOSO UTILIZADO EN
COSMÉTICA E FARMACIA-RADIO TELEVISIÓN DE
GALICIA-CONSOANTE.

5 DIÓXIDO DE URANIO-VÍA DE COMUNICACIÓN
NUNHA CIDADE.

6 CAMIÑO ESTREITO ENTRE MONTAÑAS-
PRIMEIRA NOTA MUSICAL-CEN.

7 ATREVIDA-DENTE CO QUE SE TRITURA A
COMIDA.

8 10-TERREO DE CULTIVO-CONSOANTE.

9 TECIDO FORMADO POR MALLAS-VOGAL-A
PREPOSICIÓN A EN LATÍN.

10      VOGAL-POEMA LÍRICO DE TON ELEVADO-
MIL—AFIRMACIÓN.

11 RELATIVO Á NOBREZA

o encrucillado de Khan Deán
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entrevista de Tino Lago

Xa están definidas as datas do voso xuízo, ver-
dade?

Si, vai ser os días 19, 20 e 21 de outubro na
Audiencia Nacional de San Fernando de Henares.
A celebración está a expensas da evolución da si-
tuación epidemiolóxica de Madrid, mais, tal como
se definen os protocolos, todo indica que iso non
será un obstáculo. Alén de sermos obxecto dun
xuízo político, a propia celebración do proceso
expón a decenas de persoas implicadas no mesmo
a un risco real de contaxio.

Vexo que como mínimo teredes que estar tres
días completos en Madrid. Quen se fai cargo dos
vosos gastos eses días?

Nós mesmos, comunitariamente e unha solidariedade
económica independentista que, como sempre que
é necesaria, está aí.

E no caso de absolución, non se reintegran os
gastos?

Non. O desgaste económico fai parte dun proceso
represivo prolongado no tempo que xa dura cinco
anos.

Cales son os tipos delituosos de que se vos acu-
sa?

''Enaltecemento do terrorismo'' e ''integración en
banda criminal'' para practicar ese enaltecemento

Polo tanto Causa Galiza e Ceivar, serían dúas
“bandas criminais”?

A pesar do esperpéntico da afirmación, sí. O
traballo político independentista e a solidariedade
cos independentistas represaliados e represaliadas
son tipificadas como actividades ''criminosas'' e
sancionadas con máis de 100 anos de prisión.

Máis dun século de prisión¡¡¡
Si, as peticións individuais de condenas van desde
os 4 ata os 12 anos. Logo, sancións económicas
que superan os 300.000€, a inhabilitación para tra-
ballar na administración e opositar a emprego
público e o impedimento para participar como
candidatos en procesos electorais.

E politicamente para as dúas organizacións?
O proceso podería supor a disolución de ambas e o
primeiro caso desde 1936, en Galiza, de ilegalización
de organizacións independentistas. Podemos estar
perante o modelado do mapa político do país a
través dunha operación policial e un xuízo político.
A gravidade do contexto penso que é evidente.

Canto levades con isto ?
A montaxe da Guardia Civil comezou o 30 de ou-
tubro do ano 2.015. Van por tanto cinco anos de
proceso xudicial. Neste tempo pasamos por distintas
fases. Inicialmente Causa Galiza foi suspendida de

JOÁM PERES LOURENÇO

No ano 2015 a Garda Civil detiña a varias persoas militantes
de Causa Galiza. A dimensión que tivo esta nova nos medios
de comunicación máis importantes de Galicia foi enorme.
Así por exemplo, o 31 de outubro dese ano, un dos xornais de
maior tiraxe titulaba: ”La Guardia Civil asesta otro golpe al
brazo político de Resistencia Galega” dando por feito así,
sen máis, que as persoas detidas son brazo político dunha
suposta organización terrorista: ”La Guardia Civil asestó
ayer un nuevo golpe al entorno de la banda terrorista
Resistencia Galega” , así comezaba a redacción da nova que
situaba a unhas persoas aos pés dos cabalos,
estigmatizándoas a priori como supostos brazos políticos de
terroristas ,pasándose a presunción de inocencia polo forro,
directamente polo forro. Ao longo destes anos este proceso,
bautizado como “Operación Jaro” tería unha segunda fase
que supuxo a detención de varios integrantes da
organización Ceivar. Neste tempo, a situación procesual das
12 persoas afectadas pasou por diversas etapas, desde unha
acusación inicial de pertenza a banda armada, desbotada
porque a evidencia de que, afortunadamente, en Galicia non
existe ningún tipo de banda armada que practique a
violencia política é máis que obvia ,ata o que parecía ser un
proceso por un suposto delito de enaltecemento do
terrorismo para finalmente seren acusados dun tipo
delituoso bastante grave :”pertenza a organización criminal
para enaltecer o terrorismo”. O próximo día 19, na capital do
estado, estas 12 persoas serán xulgadas enfrontándose á
petición de graves penas de prisión e de castigos
económicos e sociais que de prosperaren suporían a súa
morte civil como seren humanos alén de que ambas
organizacións , Causa Galiza e Ceivar, serían disoltas. Nós
falamos con Joám de Causa Galiza, unha das persoas
procesadas, e con Manuel o avogado das persoas

A OPERACIÓN JARO
“O NOSO, É UN CASO EVIDENTE
DE XUSTIZA PROSPECTIVA”
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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 -

CAFETERIA 
LA PARADA 24h
DESAYUNOS - MENU DE DIA -
CENAS - BOCADILLOS Y PLATOS
COMBINADOS - COMIDA Y
POSTRES PARA LLEVAR -
TERRAZA - PARQUE INFANTIL - REGUEIRO, 3 - OLEIROS - SALVATERRA

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

Bouza do 
Viso 7.
Salvaterra

actividades, o que supuxo unha ilega-
lización de facto durante un ano e a re-
cuperación do status legal despois dese
tempo. O sumario foi perdendo fol co
paso do tempo, retirándose imputacións
como a de ''pertenza a banda armada'',
etc. Finalmente, a Fiscalía, cun goberno
do PSOE, introduce a imputación de
pertenza a ''banda criminal'' e retornamos
a unha posición similar á de cinco anos
antes.

Por que?
Causa Galiza foi acusada pola Guardia
Civil de ser o ''brazo político'' dunha
suposta organización armada. Parado-
xalmente, doce meses despois, a Au-
diencia Nacional devolvíalle o seu
status legal, desmentindo así a acusación
policial e mediática. Posteriormente,
retiraron o cargo de ''integración en
banda armada'' ante a inexistencia de
ningunha evidencia probatoria neste
sentido. E cando previamos un xuízo
por ''enaltecemento do terrorismo'', ato-
pámonos cunha nova imputación, agora
por “integración en banda criminal”,
que afecta organizacións que levan
anos actuando con luz e taquígrafos á

vista de todas e todos e teñen unha in-
tervención absolutamente legal.

Estamos, no teu xuízo, ante un caso
de xustiza prospectiva?

Se se entende por tal aquela que inicia
actuacións policiais para encontrar pro-
bas dun delito inexistente ou imaxinado,
o noso caso é evidente. Non se produce
unha investigación xudicial en base a
existencia de indicios racionais de cri-
minalidade, senón que somos vítimas
dunha operación política que toma a
priori a decisión de ir a por o indepen-
dentismo para facilitar a morte política
das organizacións independentistas, e
a morte civil das persoas que militamos
nesas organizacións. É sintomático que
a operación estivese dirixida por un
ministerio do interior comandado por
persoas cun papel presuntamente moi
relevante na operación Kitchen.

Quen son esas  persoas?
Jorge Fernández Díaz, naquel momento
ministro do interior, e Francisco Martínez
daquela secretario de estado. Tamén
Arsenio Fernández de Mesa, ligado no
seu día á extrema dereita en Trasancos
e nese ano director da Garda Civil.

Tedes medo de que a vosa sentenza
xa estea escrita?

Entendemos que a sentenza terá un
forte impulso político e que se estamos
nos bancos da Audiencia Nacional é,
exclusivamente, por razóns políticas e
por unha pretensión evidente de crimi-
nalizar e borrar do mapa a perspectiva

independentista nun momento de cre-
cemento sociolóxico desta. O Estado
está consciente do aumento da con-
ciencia independentista en Galiza e
combate ese proceso por vía policial e
xudicial. Con todo, a reacción social
ao proceso tamén condicionará a súa
resolución final.

En base a que sustentas esa opinión?
Cando entraron nas nosas casas non
atoparon nada que relacionase a nosa
militancia con actividades ou organi-
zacións ilegais. A nosa intervención
desenvolveuse, sempre, no marco xu-
rídico e político vixente aínda que apos-
tase pola súa superación. O xuízo non
se pode entender baixo ningunha pre-
misa xurídica ou delituosa. Responde
a criterios de estratexia política.

O material que se levaron, nos rexistros
que efectuaron nas vosas casas, de-
volvéusevos?

Non. Descoñecemos o paradeiro de
documentos, computadores, lápices de
memoria, libretas, pertenzas persoais
de todo tipo, etc.

Estades desenvolvendo unha ampla
campaña de difusión do voso caso.
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Como valorades o seu resultado? 
Si, a pesar do bloqueo informativo, estamos
rompendo o cerco e visibilizando, publicamente,
o proceso represivo e a súa natureza. Centenares
de sinaturas de apoio, asembleas abertas por
todo o país, campaña de rúa, posicionamento
de organizacións e colectivos, etc. A nosa es-
tratexia de traballo foi dirixirnos a todos os
sectores políticos e sociais, por a cuestión
sobre a mesa e solicitar compromisos. Os re-
sultados están aí. Como era de esperar os
sectores máis receptivos foron o independen-
tismo e o nacionalismo tanto político como
sindical.

Con Podemos e con Esquerda Unida estives-
tes?

Esquerda Unida denunciou publicamente a
montaxe xudicial e policial.

E Podemos?
Solicitamos en diversas ocasións reunirnos coa
súa dirección autonómica, mais a realidade é
que as palabras nunca se traduciron en feitos.
Que non exista un posicionamento nun asunto
da gravidade do presente é, para nós, moi
preocupante.

De ánimos e de moral como estades?
Moi fortes e unidos como unha piña. As nosas
conviccións independentistas e a determinación
para seguir a traballar politicamente pola inde-
pendencia nacional medraron neste tempo. En-
frontaremos o xuízo con forza e con dignidade
como non podía ser de outro xeito e chamamos
á sociedade galega a levantar un muro de de-
nuncia e solidariedade fronte a unha represión,
que nos afecta directamente a nós, mais está
dirixida a toda a sociedade e a condicionar,
utilizando a forza, o avanzo soberanista.

Esta entrevista facémola poucos días
antes da celebración do xuízo. Prevés
que a situación epidemiolóxica na
que se encontra a comunidade de
Madrid, provoque que o inicio da
vista se adíe?

Primeiro agradecer o voso interese.En
relación á túa pregunta nós pensamos
que sería posible que así fose. De
feito algunha das persoas procesadas
é persoa de risco, así diagnosticada
polo médico,  e nós pedimos o adia-
mento. 

Resolveuse a vosa petición?
De momento non. Pero dadas as ca-
racterísticas do tribunal que nos tocou,

a verdade é que non son optimista.
Cales son os tipos delituosos dos
que se acusa ás persoas que ti re-
presentas?

Quero aclarar primeiro que o noso
despacho representa a 9 das 12 persoas
acusadas. Nós defendemos aos pri-
meiros detidos, na operación Jaro 1.
As persoas detidas en Jaro 2 son de-
fendidas por outro letrado. A acusación
da fiscalía é por varios delitos de
enaltecemento do terrorismo e por
outro tipo penal que consistiría na
integración nunha organización cri-
minal.

Xa que logo, segundo a perspectiva
da fiscalía Causa Galiza sería unha
organización criminal?

Si, sería unha organización criminal
creada ad hoc para enaltecer o terro-
rismo.

Ese tipo delituoso segundo o cal

unha serie de persoas decidirían or-
ganizarse co suposto obxectivo de
enaltecer actividades terroristas, fa-
cendo un exercicio de dereito com-
parado, podemos atopalo nos códigos
penais doutros estados?

Non. En estados democráticos e de
dereito máis avanzado da nosa con-
torna nunca que eu saiba se lesionou
tanto a participación  política ata o
punto de pensar que unha organización
política se crea para cometer delitos.
Se algún membro dunha forza política
comete algún delito, nunca en ningún
caso se considerou á organización
en si como unha organización cri-
minal. O que acontece neste asunto
é que se aplicou un tipo de investi-
gación prospectiva. Quero dicir, non
se produce unha actuación xudicial
en base á existencia de indicios ra-
cionais de criminalidade, senón que

“TEÑO CONFIANZA EN QUE A
LEGALIDADE PROSPERE E QUE A
SENTENCIA SEXA ABSOLUTORIA
POIS NON EXISTE DELITO ALGÚN”

MANUEL CHAO, AVOGADO

Manuel representa a 9 das 12
persoas encausadas na operación
Jaro. Falamos con el no seu
despacho de Vigo.

entrevista



se investiga a ver se se encontra algunha
actuación delituosa. A través da detención
e dos rexistros búscanse os delitos. Es-
tamos ante un caso máis que notorio de
xustiza prospectiva.
Se a xustiza se administra en función
de criterios de oportunidade política
non é xustiza.

Así é. E quixera dicir ao respecto disto
que as consideracións de Europa sobre
o funcionamento da xustiza española
son moi preocupantes.

A persoa procesada que tamén entre-
vistamos nas nosas páxinas considera
que a sentenza vai ter un compoñente
máis de tipo político que puramente
xurídico. Cal é a túa opinión ao res-
pecto?

O presidente do tribunal que nos tocou,
imos pensar que foi por casualidade,
foi tamén presidente do tribunal que
declarou que en Galicia existía unha
organización armada chamada Resis-
tencia Galega. Esta declaración forma
parte da proba deste sumario, xa que
logo, ao haber coincidencia, nós consi-
deramos pertinente recusar ao presidente
do tribunal.

Resolveuse esta recusación?
Aínda non. Pero nós entendemos que
non pode gardar a imparcialidade debida
ao terse pronunciado dunha determinada
maneira. Asemade xa ten manifestado
animadversión cara ás minorías nacio-
nais.

Iso está constatado?
Si, publicamente. Se a esta situación

sumamos o tipo de investigación , que
acusa ás organizacións antes de probar
se algún dos seus membros cometeu
algún delito, pois semella que a com-
poñente política é elevada e preocu-
pante.

A existencia da propia Audiencia Na-
cional é unha anomalía xurídica?

Si. Só nos estados con niveis moi ele-
vados de conflitividade política se crean
estes tribunais ad hoc. A existencia da
AN substitúe un dereito fundamental
que é o do xuíz natural, que sempre é o
da contorna máis próxima a onde se
produciu o suposto feito delituoso. Iso

é básico case desde o dereito romano.Non
estados onde non existe persecución
contra a disidencia política non hai tri-
bunais como a Audiencia Nacional.

As penas que demanda a fiscalía son
elevadísimas, ves posibilidades de que
acaben sendo confirmadas pola sen-
tencia do tribunal?

Nós, malia todos estes inconvenientes
da composición do tribunal e da inves-
tigación temos confianza en que a le-
galidade prospere e que a sentencia
sexa absolutoria pois non hai delito
algún. É máis algunhas das acusacións
son tan disparatadas como son acusalos
de actos do ano 2.009 que estarían pres-
critos, ou acusalos de recibir a un veciño
que saía da cadea e que nin sequera
fora condenado por terrorismo.Por outra
parte tamén temos a referencia da última
sentencia de Estrasburgo tamén sobre
unha condena do tribunal supremo es-
pañol sobre enaltecemento, na que di
que portar bandeiras , facer recibimentos
ou amosar fotografías non é delito de
enaltecemento.

De cando é esa sentencia?
De xaneiro deste ano. E xa é a terceira
sentencia do tribunal de Estrasburgo
neste sentido.

No código penal español o delito de
enaltecemento do terrorismo está re-
dactado de maneira inequívoca ou
pola contra pode estar suxeito á inter-
pretación do xulgador?

Como todos os tipos penais excepcionais
a súa redacción é ampla e inconcreta.

Afecta á liberdade ideolóxica e á liber-
dade de organización política. Reitero
porén, que a xurisprudencia do tribunal
europeo de dereitos humanos si é moi
clara. 

Ti tes confianza en que non sexa nece-
sario acudir a Europa?

Si, claramente si.
Aínda que de ser  preciso habería que
ir?

Por descontado.
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En Lentille, Batalláns - As Neves.
677 153 542
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Estamos en Valeixe, na
recta das Touzosas.
Reservas e Info
608727766. 696606730

AS NEVES

Con Manuel Núñez ao mando e tras
25 anos de dedicación e traballando por
ampliar o seu alcance profesional, Insta-
laciones As Neves abre as portas do seu
novo establecemento. Trátase dunha ex-

posición sobre diversos artigos relacio-
nados coa súa especialidade.Ata alí ache-
gouse veciñanza e clientes que puideron
gozar da inauguración. Atópase no número
11 da rúa Cruceiro nas Neves e o seu ho-
rario comercial é de 09:00 a 13:00 horas.

O pasado 16 de outubro, a empresa especializada en fontanería,
calefacción e gas celebrou a inauguración do seu novo local

INSTALACIONES AS NEVES CELEBRA A
APERTURA DA SÚA TENDA NO CENTRO

AS NEVES

O Concello vén de coñecer a existencia
de novos vertidos incontrolados de lixo
en distintos lugares das Neves. Días atrás
tamén rexistramos incidencias deste tipo na
contorna do Punto Limpo. O Goberno
municipal fai un chamamento ao coidado
do medio e á correcta xestión do noso
lixo. Non facelo, ademais de resultar de-
sagradable, pode supoñer a imposición

de sancións económicas. Lembramos que
existe un Punto Limpo aberto martes,
xoves e sábado de 10:00 h a 14:00 h.
Ademais, de xeito totalmente gratuíto, os
veciños e veciñas  teñen tamén un servizo
de recollida de voluminosos que poden
solicitar chamando ao 986 64 80 38, es-
cribindo a servizos@asneves.gal ou re-
xistrando unha incidencia no servizo de
‘Recollida para o punto limpo’.

Campaña Coidemos As Neves. O lixo,
no seu sitio! A CAÑIZA

O Servizo de Medioambiente da
Deputación de Pontevedra executou o
traballo de pinchado que prepararán o
terreo do campo do Vieiro para afrontar
con maior resistencia o xogo nas tem-
padas con maiores inclemencias me-
teorolóxicas.

Uns traballos que se desenvolven
todos os anos dentro do Plan Anual de
mantemento dos campos de fútbol de
herba natural da Deputación  que con-
siste en facer un picado oco nos 7.000

m2 de superficie do campo para retirar
pequenas porcións de terreo co ob-
xectivo de que o chan airee. Posterior-
mente estes ocos se rechean con area,
con cargo aos recursos do Concello.
Esta actuación, cun coste superior os
3.000,00€, aporta ao céspede unha
maior calidade xa que a aireación per-
mite que se rexenere a raíz tanto en
volumen como en profundidade e así
se prepare o terreo para afrontar con
maior resistencia as inclemencias me-
teorolóxicas.

Pinchado do Campo de Fútbol do Vieiro

A CAÑIZA

A través do seu representante, o
pasado 21 de setembro a empresa
Construcciones Taboada y Ramos
presentou no rexistro de entrada do
concello dous requerimientos para
reclamar o abono das facturas  nú-
mero 419, 420 e 421 de data
09/07/2018, correspondentes a pa-
vimentación de camiños no rural.

A empresa resultou adxudicataria
do contrato de pavimentación de ca-
miños no Concello con expediente
nº C/01/2015, polo que se suscribiu
o correspondente contrato o 14 de
abril de 2015, pero durante a execu-
ción da obra, dende a Alcaldía acor-
douse desenvolver outros traballos
a maiores, de pavimentación de ca-

miños anexos e sobreanchos da traza
principal, que non estaban contem-
plados no proxecto das obras nin ti-
ñan financiación nin partida orza-
mentaria para poder acometelos.

Como resultados destas obras,
que eran unidades executadas en
continuidade da obra contratada, xe-
neráronse as tres facturas que reclama
a empresa, por importe de
29.245,83€, 24.169,77€ e 32.915,19€
e que a día de hoxe seguen sen pagar
por non contar cos informes favora-
bles dos órganos competentes. 

Estas facturas forman parte da
débeda de case 3 millóns de euros
en facturas pendientes de pago que
a día de hoxe ten que afrontar o
Concello da Cañiza.

Construcciones Taboada y Ramos
reclama ao Concello o pago de
86.330,79€ por facturas do ano 2018
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A CAÑIZA

Un estudo imprescindible e inexistente
ata o de agora que por 1ª  vez expón a re-
alidade da Cañiza en materia de depura-
ción: o 41% dos veciños da Cañiza non
dispoñen deste sistema.   Con este estudo,
cunha vixencia de 15 anos, o Concello
marca como meta alcanzar a excelencia
medioambiental. Servirá de guía para
coñecer en profundidade os problemas e
necesidades en depuración e augas resi-
duais nos 252 núcleos do noso municipio.
Serán necesarios 2.757.000€ para poder
dotar de depuración ao municipio esti-
mando a colocación no futuro de 16 de-
puradoras. tamén contempla a subsanación
das deficiencias nas edars existentes.

Como é o caso das Estacións Depu-
radoras de Augas Residuais de Valeixe e
de Achas, que necesitan ser sustituidas
canto antes debido as deficiencias no seu
funcionamento que provoca que conti-

nuamente teñamos inspeccións da Con-
federación Hidrográfica do Norte e a im-
posición de elevadas multas.

Luis Piña, xunto cos técnicos da em-
presa Teswater Global, presentaron o es-
tudo integral realizado polo Concello da
Cañiza para profundizar nas necesidades
en materia de depuración en todo o Mu-
nicipio. Un Proxecto que ofrece unha ra-
diografía exacta das carencias que temos
en cada lugar de cada parroquia e que
servirá como mapa de ruta para empezar
a traballar nesta materia. O traballo de-
senvolve un estudo e descripción integral
de toda a rede municipal de colectores e
depuración así como as necesidades a
satisfacer en cada núcleo e as zonas de
actuación.  Por exemplo na parroquia do
Couto debido á súa accidentada orografía
serían necesario colocar 5 estacións de
bombeo e 1 depuradora para conseguir
sanear o 100% das vivendas. 

Presentado o Estudo Integral da Rede
de Colectores e Depuración e Augas
Residuais da Cañiza
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Cando eu era nena había un dito
moi machista que se aplicaba a

unha persoa que acumulaba moitas
desgrazas ou, nomeadamente, moitos
defectos: “Esta tenas todas como Pe-
trona, que era puta, fea e ladrona”.
Lembreino hai uns días coa celebración
na illa da Toxa do congreso para a
reconstrución do mundo (tal cousa
dicía a prensa) logo da pandemia da
COVID. Parecíame que o foro, como
Petrona, tíñaas todas. Primeiro esa
visión do Imperio como medida do
universo. Segundo, a práctica desa-
parición das mulleres no programa,
que tan graficamente resumía un me-
dio non público -pero que pagamos
todas nós-, ao ilustrar coa imaxe
dunha ducia de ponentes masculinos,
a grandilocuente nova de que as “me-
llores mentes” se reunían na Toxa. E
terceiro, a patada na boca que lle da-
ban á nosa lingua ao denominar o
evento: “Foro La Toja”, deturpando

por completo o topónimo da marabi-
llosa illa meca. Que digo eu, polo me-
nos escribilo coa gheada propia da
zona. 

Pero aínda hai máis. A esta Petrona
caghoulle un can diante, -que dicía
outro dito cando alguén tiña aires de
marquesa sen ter que levar á boca-, e
levaba un tufo clasista que tiraba para
atrás.  Por iso, non é de estrañar que
os anuncios chegados dos masculinos,
españolistas e podentes próceres da
nosa patria, apunten que nesta crise,
como na anterior, os chalecos salva-
vidas van ir para primeira clase e Di-
Caprio vai afogar no titánico esforzo
de sobrevivir ao naufraxio dos autó-
nomos da hostalaría. 

Unha vez máis, os grandes pro-
xectos que propón á Xunta para os
fondos europeos non miran polo tra-
ballo autónomo, polas pemes, polas
conserveiras, polas explotacións gan-
deiras ou agrícolas da nosa Terra, por

moito que lles chamen proxectos trac-
tor. Se daquela a prioridade foi salvar
os bancos, o que urxe agora é salvar
as grandes empresas como  ENCE,
Iberdrola, Inditex e a multinacionais
estranxeiras, que son as que van levar
os cartos segundo anuncia San Cae-
tano, mentres os medios afíns aplau-
den coas orellas e corren a explicarnos
a nós, que somos populacho, que gra-
zas a darlles 1.300 millóns de euros
van crear, nada máis e nada menos,
que 1.700 postos de traballo. Carallo,
sae a millón por emprego!

A oposición fai o cálculo e o go-
berno galego rectifica: pois crearán
18.000!!!, mais sen explicar que pasou
entre titular e titular para posibilitar
o cambio. Isto é como as vodas de
Canaán ou o milagre dos pans e os
peixes: temos que ter fe e acreditar
que non vai pasar como con Pemex
ou como cos postos que ía haber na
ría de Arousa grazas aos depósitos de

Ferrazo. 
Mais eu, desta volta, ando un pouco

atea e non acredito nada. Temo que o
país, o sector público e a clase traba-
lladora van saír de novo magoados.
Venderannos que non hai nada máis
positivo para o medio ambiente que
darlle cartos a ENCE mentres acaba
co bosque autóctono. Dirán que non
hai nada máis produtivo que investir
en hidróxeno, sen explicarnos porqué
os beneficios en vez de reverter non
país acabarán en mans privadas. E
presumirán de bos xestores por po-
sibilitar que o cadro de persoal de Al-
coa sexa absorbido por unha multi-
nacional en vez de garantirlle estabi-
lidade e mellores condicións laborais
nunha empresa pública.  

Fico ata sen a esperanza que queda
no indignarse ao ver a loitadoras fe-
ministas posar sobre a alfombra ver-
mella de “La Toja” sen que a cor lles
suba á faciana. Ai!

Petrona en “La Toja”MONTSE FAJARDO 
Xornalista

“MILANA BONITA”
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PONTE CALDELAS

Avanzan a bo ritmo os traballos
da Senda de Parada, a vía peonil
que unirá os lugares de Cuñas e Pa-
rada. Comezou o formigonado do
camiño que se fará en cor ocre,
unha cor natural, acorde co medio
ambiente e que tamén da continui-
dade á vía peonil que discorre polo
lugar de Cuñas e que unirá á altura
da rotonda a través dun paso de
peóns.

A senda peonil mellorará a se-
guridade vial para os peóns que a
diario empregan este espazo, ben
para comunicarse co centro da vila
ou ben para camiñar por lecer. 

A actuación abarca un tramo de
dous quilómetros, dende a rotonda
de Cuñas ata o Cruceiro de Parada
(EP-0206) para crear un espazo de
circulación para os peóns, bicicletas
e persoas con mobilidade reducida
na marxe dereita do vial, de maneira
que aproveitando o actual sobrean-

cho do que dispón a vía se está a
crear unha senda de formigón colo-
rado en tono ocre que terá, como
mínimo, 2,5 metros de ancho.

A actuación inclúe tamén unha
importante mellora na parte central
do lugar de Parada, pois no estreita-
mento da estrada que existe no centro
do núcleo crearase unha plataforma
única sobreelevada que permitirá a
coexistencia de tráfico rodado e
peonil nunhas condicións de seguri-
dade máis axeitadas ás actuais.

As obras van permitir tamén me-
llorar a iluminación no tramo inter-
urbano. Deste xeito, incrementaranse
o número de puntos de luz existentes
con farolas cada 50 metros. Xa se
instalou unha tubaxe de evacuación
das augas pluviais que caen na estrada
todas as arquetas de rexistro. Igual-
mente reporase e mellorarase o firme
en zonas con danos e repintarase a
sinalización horizontal en todo o ám-
bito de actuación.

Outubro 2020 (2ª edición) [III]
ponte caldelas

Comeza o formigonado da Senda de Parada

O mellor ambiente
da Comarca

Ponte Caldelas

La Parada

TAPERÍA VICTORIA
PONTE CALDELAS
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15 mulleres fórmanse como operarias de
produción no curso gratuíto ‘Capacitadas’
PONTE CALDELAS

15 mulleres de Ponte Caldelas,
todas desempregadas, participan na
actividade formativa gratuita para ac-
tivar o emprego posta en marcha polo
Concello de Ponte Caldelas. ‘Capaci-
tadas’ é unha acción formativa gratuíta
para que as mulleres de Ponte Caldelas
se preparen para traballar como ope-
rarias de producción e loxística. Son
170 horas de formación que se iniciaron

onte e que contan cunha parte teórico-
práctica, un curso de manexo de ca-
rretillas elevadoras, sesións de aseso-
ramento para a procura de emprego e
prácticas en empresas. A parte teórica
son 48 horas (12 sesións de 4 horas
entre o 5 e o 23 de outubro); logo
haberá 18 horas de prácticas para o
manexo de carretillas elevadoras e a
formación finalizará 7 días de prácticas
en empresas.

Instalados dispensadores de hidroxel nos tres
caixeiros automáticos de Ponte Caldelas
PONTE CALDELAS

O Concello de Ponte Caldelas instalou
tres dispensadores de xel hidroalcohólico
nos tres caixeiros automáticos do casco
urbán de Ponte Caldelas. Cada día, ducias
de persoas empregan estes aparellos para
retirar diñeiro, pagar recibos ou actualizar
as libretas “e poden ser un foco de contaxio.
Por iso, como medida de prevención, co-
locamos os dispensadores para hixienizar
as mans antes e despois do uso dos cai-
xeiros”, indica Andrés Díaz, alcalde de
Ponte Caldelas.

O Concello tomou a iniciativa de
colocar os dispensadores, previa informa-
ción ás oficinas dos correspondentes bancos,
co obxectivo de protexeer a todas as
persoas que cada día mercan e fan xestión
en Ponte Caldelas, centro comercial de
toda a comarca. Dous dos hidroxeis colo-
cáronse no exterior de dúas entidades ban-
carias que están ubicadas na Praza de Es-
paña e un terceiro no caixeiro automático
instalado no exterior dun negocio na Rúa

da Ponte. Os tres caixeiros automáaticos
pertencen a tres entidades bancarias dife-
rentes.

Os operarios municipais revisan dia-
riamente as fontes desinfectantes que se
instalaron no casco urbán e ante os ultra-
marinos do rural de Ponte Caldelas para
comprobar que funcionan axeitadamente
e para proceder, se corresponde, ó seu re-
cheado.

REALE SEGUROS
AseGURAndo tU tRAnqUIlIdAd desde 1828

RÚA IGReXA nº 7
Ponte CAldelAs
986 750 228

RÚA PIntoRA
MARUXA MAllo, nº 2 
36004  - PontevedRA
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Ponte Caldelas sigue pagando os
‘chanchullos’ do anterior goerno do PP
PONTE CALDELAS

O Concello de Ponte Caldelas continúa
pagando os ’chanchullos’ do anterior go-
berno do PP, pois cinco anos despois se-
guen chegando reclamacións xudiciais
das ‘manobras ilegais’ que facía o anterior
alcalde e tenente de alcalde.

O último ‘chanchullo’, que lle custará
ós veciños 3.636,59€ + intereses de de-
mora, trátase da apropiación indebida
dunha finca na Reigosa, ó lado da depu-
radora, onde formigonaron un terreo
particular sen cesión nin expropiación
para dar un segundo acceso á instalación.
Fixérono ‘polas bravas’ e ó propietario
da finca non lle quedou outra opción
que acudir ó Xulgado. “Esta cuestión
resolvémola dialogando coa parte afectada
e chegando a un acordo que evite a vía
xudicial dado que incrementaría bastante
o custe a pagar e, ademais, de haber
xuízo terían que sentar na bancada a de-
clarar o anterior alcalde e o seu tenente
de alcalde, responsables destas obras

ilegais”, explica Andrés Díaz, alcalde
de Ponte Caldelas.

Díaz, coa súa chegada á Alcaldía,
quixo marcar un antes e un despois, apos-
tando polo futuro de Ponte Caldelas “sen
mirar atrás, e por iso, ó igual que sucedeu
con outras denuncias, imos ser elegantes,
pagar o que corresponde e deixarnos de
litixios xudiciais. Sen mirar ó pasado,
nós seguimos traballando por Ponte Cal-
delas”, recalca Díaz.

Dous novos auxiliares de Policía Local
incorporaranse ata ó 15 de Setembro
PONTE CALDELAS

O Concello de Ponte Caldelas disporá
de dous auxiliares de Policía Local
durante os meses de verán. Así, do 15
de maio ó 15 de setembro a plantilla que
na actualidade está composta por dous
axentes verase reforzada con dous auxi-
liares, de maneira que haberá patrulla da
Policía Local polas mañás, polas tardes
e as noites da fin de semana.

“Ponte Caldelas é un pobo vivo, di-
námico e cun crecemento poboacional

constante e por iso quero que os meus
veciños estén protexidos e se sintan se-
guros”, explica Andrés Díaz, alcalde
de Ponte Caldelas. Coa incorporación
de dous auxiliares durante os catro
meses de verán, Ponte Caldelas disporá
de máis seguridade durante a época es-
tival, momento no cal o concello se
enche de actividades culturais dinami-
zadoras, hai máis turismo e tamén se
incrementa a poboación na temporada
vacacional.

RÚA REGUEIRA, 47 - FORCAREI
986 754 146

CoAFoRCoAFoR
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O Concello de Ponte Caldelas pon a
punto os cemiterios municipais para o
Día de Defuntos
PONTE CALDELAS

Achégase o Día de Defuntos e o Con-
cello de Ponte Caldelas está a poñer a
punto os dous cemiterios municipais, si-
tuados en A Insua e no lugar de Caldelas.
Os operarios municipais están a traballar
na preparación dos xardíns e no baldeo
das zonas comúns dos camposantos, para
que o Primeiro de Santos lozan perfecta-
mente para todas as persoas que acoden
a lembrar ós seus seres queridos que xa
non están entre nós.

Por outra parte, para garantir a segu-

ridade, o Concello de Ponte Caldelas
instalará dispensadores de hidroxel á
entrada dos dous camposantos municipais
e, aínda que non son competencia mu-
nicipal, tamén dos oito parroquias: Ta-
boadelo, Tourón, Xustáns (dous), Caritel,
Anceu, Barbudo e Forzáns. O alcalde
de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, pide a
todas as persoas que acodan ós cemiterios
nos vindeiros días que “respeten as me-
didas de distanciamento social, empre-
guen mascarilla e hixienicen as mans á
entrada e á saída”.
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CERDEDO

O portavoz do BNG en Cer-
dedo-Cotobade, Ernesto Filguei-
ra Touriño, recollendo a recla-
mación e preocupación pública
feita polo colectivo Capitán Go-
sende, vén de solicitar do alcalde,
Jorge Cubela, que actúe con ce-
leridade para evitar o colapso
da ponte de Portamuíños.

Esta ponte, situada no Ca-
miño das Raposeiras que co-
munica os lugares de Melide e
Cavenca presenta na actualidade
graves problemas estructurais,
cun dos dous piares de apoio
do taboleiro con importantes
desperfectos, que pon en perigo
a propia estructura e a integridade
dos transeúntes. Os desperfectos
van asociados ás correntes do
río que levaron por diante un
dos catro perpiaños que forma-
ban o tallamar arredondado así
como a cachotería de apoio entre
él e a base da estructura datada
en 1933.

Perante a situación de peri-
gosidade da ponte, da chegada
da época de choivas así como
pola súa impronta histórica, cul-
tural e etnográfica e de utilidade
pública para a vida veciñal e
sendeiristas das rutas -Sarmiento
e Cavenca- Cavadosa- é urxente
a súa intervención e restauración
-acorde coa pedra e estructura
tradicional- a fin de evitar o seu
inminente derrubamento.

Ademais de urxir a restau-
ración da ponte de Portamuíños,
Ernesto Filgueira reclamou coi-

dar máis o patrimonio e acometer
tarefas de limpeza, consolidación
e restauración nas pontes me-
dievais de Pedre e Parada sobre
o Río Lérez e nas pontes de
Arén, Limeres e Cervas.

Para abordar este outros te-
mas de calado para a veciñanza
de Cerdedo- Cotobade, Filgueira
volveu insistirlle ao alcalde na
necesidade de convocar unha
xunta de portavoces.queface-
renredondela@redondela.gal. U
n rexistro en constante move-
mento.

A idea deste Rexistro de Ar-
tistas de Redondela é visibilizar
a cultura que ferve entre as per-
soas do municipio, dar a coñecer
e animar ás persoas que traballan
a reo para expoñer as súas ha-
bilidades artísticas.

Outro fin é tamén convertir
a web municipal nun punto de
encontro para futuras contrata-
cións d@s artistas. Unha web
aberta a calquer institución ou
compañía que queira contactar
con estes músicos, actores, ac-
trices, pintoras,...dándolle así di-
fusión a un dos valores máis
recoñecidos do noso municipio:
a cultura de base.

Mais a Concellaría de Cultura
pretende, con este Rexistro de
Artistas aberto e público, coma
finalidade última, sentar unha
base forte e inamobible que
obrigue ós futuros gobernos do
Concello de Redondela a seguir
respectando e potenciando a
cultura do noso municipio. Por-
que existe, xa está aquí rexis-
trada.

CERDEDO

Ernesto Filgueira, portavoz
municipal do BNG, ben de re-
coller as queixas e reclamacións
de veciñas e veciños das dife-
rentes parroquias do territorio
de Cerdedo diante dos habituais
problemas que sofren pola mala
prestación dos servizos de elec-
tricidade e internet.

De feito, trátase dun pro-
blema habitual e sostido no
tempo, como denuncia a veci-
ñanza, con caídas no subministro
eléctrico durante horas e con
subidas e baixadas de potencia
que leva, en ocasións, ao dete-
rioro dos electrodomésticos, á
perda de alimentos e á inco-
modidade de verse sen luz nos
fogares; situación agravada no
caso de persoas maiores soas
cuxa propia integridade física
e psíquica se pon en perigo.

Asemade, hai unha queixa
xeralizada do corte de submi-
nistro do internet nos días de
chuvas, ventos e tormentas. Un

problema agravado non só pola
caída durante a incidencia senón
pola tardanza da subministradora
á hora de restablecer o servizo.
A estes problemas debemos en-
gadir a repercusión negativa
para aqueles veciños ou veciñas
que teletraballan e para a eco-
nomía dos autónomos e peque-
nos comerciantes.

Por este motivo, o BNG
presenta unha moción co ob-
xectivo de acadar o apoio do
pleno para reclamar a moder-
nización dos tendidos de elec-
tricidade e internet nos diversos
lugares do territorio de Cerdedo.
Ernesto Filgueira: “O BNG que-
re un rural cheo de vida, onde
se facilite a conciliación da vida
familiar, evitar que as persoas
mozas abandonen as nosas pa-
rroquias e mesmo atraer nova
veciñanza ao noso concello,
mais para iso é fundamental
que teñamos servizos de cali-
dade coma nos nucleos urba-
nos”.

Ernesto Filgueira reclama
melloras urxentes das liñas de
electricidade e internet nas
parroquias de Cerdedo

Urxen a restauración da Ponte de Portamuíños
para evitar o seu colapso

O TEU
XORNAL

EN GALEGO



ROBERTO JORGE CORREA.
Concelleiro do BNG de Forcarei FORCAREI 2021

Seguramente moitos estes días de
pandemia estades facendo voso o

dito de Groucho Marx de que “a política
é a arte de buscar problemas, atopalos,
facer un diagnóstico falso e despois
aplicar o remedio equivocado” , cousa
que neste maremagnum de medidas é
comprensible.

Atopámonos nun escenario político
no que unha dereita botada a monte
retorce o estado ao máximo levando
ao mesmo a unha situación preocu-
pante na que xeran dubidas sobre as
institucións para culpar despois á es-
querda. Sirva o exemplo da renovación
do consello xeral do poder xudicial,
onde tras anos bloqueando a renova-
ción, esta extrema dereita crispa á
sociedade por que o goberno elixido
nas urnas non aparta a unha parte do
mesmo para elixir xuíces.

Se isto é o que entenden PP e VOX
por despolitizar  a xustiza, en absoluto
coincide coa miña visión.

Vivimos nunha situación máis ca
preocupante para milleiros de familias
galegas, nunca antes vivimos unha
emerxencia sanitaria deste calibre.

Como xerente do consorcio provincial
de bombeiros vexo con preocupación
as implicacións sanitarias que esta
pandemia está a traer aos concellos,
onde as intervencións tanto en de-
sinfeccións como en atención a emer-
xencias está sobrepasando as capaci-
dades de intervención duns concellos
xa de por si ao límite da súa capacidade
de gasto.

Un gasto que ao final repercute
directamente sobre a capacidade de
prestar servizos básicos aos veciños. 

Esta sobrecarga dos concellos ten
que ser cofinanciada por Xunta de
Galicia e Estado. Fálase estes días dos
fondos europeos e canto vai corres-
ponder a Galicia, é absurda e insigni-
ficante a petición da Xunta de Galicia,
pouco máis de 3.000 millóns de euros,
cando hai comunidades que están nos
30.000, dez veces máis.

Galicia necesita un tren de mer-
cadorías competitivo, que una os nosos
portos con Europa, necesitamos un
ave por Cerdedo que nos conecte con
todo o norte e Europa, non só con
Madrid ou Oporto. 

Necesitamos inversións en diver-
sificar o turismo verde e pornos a al-
tura doutros territorios, necesitamos
atraer poboación e fomentar a nata-
lidade con empregos dignos para  a
xente nova, unha vivenda accesible e
unha boa conciliación familiar.

Esto ao final é unha lousa para
concellos como Forcarei. Somos un
dos concellos “pobres” e  máis des-
coñecidos dentro da provincia, cando
temos unha capacidade e uns recursos
naturais, patrimoniais ou empresariais
espectaculares.

Como concelleiro do BNG - Foro
Forcarei demos o noso apoio ao PSOE
para acadar a alcaldía, pero sen entrar
no goberno sendo conscientes das di-
ferencias programáticas. 

O tempo afírmanos máis nas nosas
conviccións, é urxente cambiar as po-
líticas do PP. Forcarei ten que medrar
e recuperar a poboación, o verdadeiro
drama do noso concello.

Somos un concello cunha situación
estratéxica, achegado a todas as ca-
pitais galegas, contamos con tres lu-
gares de interese comunitario, co

mosteiro de Aciveiro, a igrexa de San
Amaro e infinidade de elementos pa-
trimoniais. 

Somos territorio de peregrinaxe
histórico do viño do Ribeiro a Com-
postela ou a orixe da cociña da Richada
e a Croca.

Son tempos convulsos, máis ¿quen
mellor ca Terra de Montes para saber
de sobrevivir a dificultades?. Estou
convencido de que con confianza en
nós, os concellos da Terra de Montes
temos moitísimo que ofrecer. Nos
tempos duros é cando se medra.

Temos uns colexios e garderías
pouco ou nada masificados, uns pobos
con tódolos servizos e situados a me-
nos dunha hora de calquera centro de
traballo, é o momento de recuperar a
aposta pola Galicia rural, o que sempre
fomos.

Rural pero adaptada ao século XXI,
onde se ofreza calidade de vida aos
veciños igual ca noutros territorios
de Europa, sirva como exemplo o Rei-
no Unido. 

Dende o BNG ese é o noso com-
promiso, que medre Forcarei.

BNG CERDEDO COTOBADE

o ibi 2020 sube mais dun 45% e o bng propón medidas compensatorias para a
veciñanza de Cerdedo-Cotobade
Nas pasadas semanas as viciñas e

viciños de Cerdedo-Cotobade re-
alizamos o pagamento do Imposto de
Bens Inmóbeis ou contribución urbana
correspondente ao exercício 2020. Pois
ben, a suba media nos recibos chega a
superar o 45% a respeito do ano 2019.
Esta subida abrupta e inesperada pola
maioria das famílias é inasumíbel por-
que afecta a unhas economias xa de
por si maltreitas pola persistente crise
económica agravada este ano con mais
desemprego, ERTE’s, baixas pensións
ou a caida dos ingresos das persoas
autónomas por mor da pandemia do
COVID-19.

No ano 2014 o PP aprobara en so-
litario unha ponencia de actualización
ao alza dos valores catastrais para as
propiedades do territorio do antigo
concello de Cotobade. Esta subida das
bases imponíbeis foi compensada con
uns tipos de gravame reducidos do
0,275% para o IBI Urbano polo periodo
máximo de séis anos permitido no ar-
tículo 72.5 da Lei Reguladora das Fa-
cendas Locais. A reducción permaneceu

desde 2014 até 2019. Rematado ese
prazo, en 2020 viu-se na obriga de
voltar subir o tipo impositivo até o
mínino legal do 0,40% e disto deriva
o grande aumento nos recibos da con-
tribución deste ano 2020, equiparando
a cárrega fiscal coa de concellos mais
urbanizados e con un nível superior
de prestación de servizos municipais.
De face-lo de un xeito progresivo se
evitaria a inxusta subida desde ano,
nomeadamente atendendo às circuns-
tancias sobrevidas pola pandemia.

O pasado més de marzo o alcalde
anunciaba un aprazamento no cobro
do IVTM e do Lixo e non descartaba
aplica-lo tamén ao IBI e IAE para
compensar os efeitos da crise. Esta
manobra non é solución tendo en conta
o diferente peso dos diferentes im-
postos nas economias familiares. O
IBI supón para a maioria dos fogares
unha cárrega muito maior que o im-
posto de circulación ou a taxa do lixo.
Ademais o aumento dos valores ca-
tastrais afecta à subida doutros im-
postos municipais e estatais como o

IRPF agravando a presión fiscal global
sobre os viciños. Desde o BNG quere-
mos denunciar a instrumentalización
eleitoralista de políticas de apaño pro-
visional que ao final derivan en inxustos
e repentinos aumentos na tributación
local. 

A pasada semana soubemos que a
Xunta vai destinar ao noso Concello
unha importante partida de fondos
reservados para os concellos fusiona-
dos. Isto poderia aliviar a situación fi-
nanceira de un concello pequeno como
o noso, moi dependente das transfe-
rencias doutras administracións. En
todo caso, grazas ao financiamento
extra que o concello recibirá deste
fondo, poderia estabelecer-se unha
rebaixa fiscal que solventara a dificil
situación económica dos fogares e que
non teria por que comprometer o cum-
primento dos obxetivos de estabilidade
e sostibilidade financeiras.

Nesta liña, e que desde o BNG pro-
poremos ao goberno municipal que
ordene unha auditoria fiscal completa
que sirva para coñecer os níveis de

elusión e fraude fiscal e tamén de pre-
sión fiscal efectiva sobre as e os con-
tribuintes cumpridores das suas obrigas
tributárias Aliás, seriviria para verificar
se as grandes compañias de suministros
de enerxia e telecomunicacións están
a pagar o que realmente lles corres-
ponder pola utilización privativa do
domínio público local mediante as ins-
talacións ou redes de subministro, que
atravesan o territorio do noso conce-
llo.

Ademáis e en consonancia coa si-
tuación de descontento xeralizado pola
alta subida do IBI, instaremos a que
se proceda a realizar un estudo da in-
cidéncia que sobre a recadación tivo a
revisión catastral e a recente fixación
de importes mínimos exentos de tri-
butar. E tamén a que se analise se,
conforme a lexislación vixente, habería
marxe para aplicar unha reducción ou
bonificación xeral nos impostos ou
revisión das taxas municipais, sobre
os que teña competéncia, para mitigar
a cárrega fiscal que suportan os cole-
tivos sociais mais vulnerábeis.

opinión
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MARÍN

De cara ao Día de Defuntos,
o Concello de Marín avanza
que se establecerá un protocolo
específico coa intención de ga-
rantir en todo momento a segu-
ridade e o bo proceder nun día
tan sinalado no noso calendario
e no que as familias e amizades
acode aos camposantos da vila
para conmemorar as tradicións
típicas desta xornada lembrando
aos seres queridos.

Os camposantos abrirán tanto
o día 31 como o 1 de novembro
de 08.00 a 20.00 horas e esta-
blécese un número máximo de
persoas en cada un, tendo en
conta que non se superará en
ningún caso o 40% do aforo
total. Colocaranse carteis con
todas as medidas e os aforos
correspondentes.

Seguiranse todas as medidas
do protocolo publicado pola
Xunta de Galicia. Non se po-
derán superar os grupos de máis
de 4 persoas convivintes e haberá
un máximo de 30 minutos por
visita.

Este procotolo realízase se-
guindo as medidas publicadas
pola Xunta de Galicia para o
Día de Defuntos en toda a nosa
comunidade, cumprindo con to-
das as recomendacións que se
recollen nel (que pode ser con-
sultado na páxina web do Con-
cello).

Así, estableceuse un aforo

máximo para os camposantos
de toda a vila. A contabilización
fíxose asumindo que en ningún
momento se superará o 40%
do aforo total que permite a su-
perficie de cada un e asumindo
por cada persoa un espazo de 4
metros cadrados.

Deste xeito, os aforos de
cada un dos camposantos serán
os seguintes:
• Cemiterio municipal da Raña:
940 persoas
• Cemiterio municipal de Santa
María do Campo: 200 persoas
• Cemiterio municipal de Ardán:
190 persoas
• Cemiterio parroquial de San-
tomé de Piñeiro: 300 persoas
• Cemiterio parroquial de Mo-
gor: 50 persoas
• Cemiterio evanxélico de Seixo:
40 persoas

Durante todo o Día de De-
funtos, co traballo de persoal
do Concello, da Policía Local e
de Protección Civil haberá un

control exhaustivo destes aforos.
Para facilitar o tránsito de per-
soas, o Concello inclúe unha
ampliación horaria dos campo-
santos, que tanto a véspera, o
31 de novembro, como o propio
día 1 abrirán de 08.00 a 20.00
horas, ininterrumpidamente.

Ademais, estarán sinalizadas
as entradas e as saídas, de tal
xeito que se cree un circuito
para poder garantir que os fluxos
de persoas estean ordenados.

Grupos: máximo 5 en xeral,
4 se son convivintes

Tal e como recollen as me-
dida da Xunta, permitirase a
asistencia aos camposantos con
grupos dun máximo de 4 per-
soas, no caso de que sexan con-
vivintes, e de 5 a nivel xeral
(esta última limitación é a que
está vixente en toda Galicia
para calquera tipo de actividade).
O  Goberno local prega tamén
que as visitas sexan breves, de
tal xeito que se establecerá un

máximo de 30 minutos para
evitar a inmobilidade e permitir
que todas aquelas persoas que
así o desexen poidan acudir ao
camposanto.

Medidas sanitarias e de pre-
vención, en todo momento

Por outra banda, o Concello
porá a disposición xel hidroal-
cohólico nos accesos aos cemi-
terios e prega que se teña res-
ponsabilidade e cumpra en todo
momento coas medidas de pre-
vención e hixiene vixentes neste
momento para evitar posibles
contaxios pola Covid19.

Tamén haberá un dispositivo
de limpeza e desinfección es-
pecífico e colocaranse colectores
de reforzo para que todos os
restos sexan depositados nel.

Lémbrase tamén a obliga-
toriedade que tamén se da nou-
tras circunstancias de non fumar
a menos de dous metros do
resto de persoas que están no
espazo público.

Marín prepara os seus cemiterios para aplicar o
protocolo da Xunta para o Día de Defuntos

MARÍN

Despois do éxito da anterior
convocatoria e ante a demanda
social de mais mobilizacións
desde o BNG consideraron ne-
cesaria unha nova concentra-
ción para seguir demandando
melloras no centro de saúde
de Marín.

Hoxe a demanda de citas
para ser atendido en Marín por
cuestións sanitarias ou para
activar medicación ten un atra-
so de unha semana a vinte
días, dependendo do profesio-
nal, cousa que nós parece inad-
misíbel. O persoal sanitario
que falta non é substituído,
tendo que repartir as súas axen-
das entre os outros, o que con-
leva unha acumulación de tra-
ballo e un incremento dos tem-
pos de espera.

Esta situación está provo-
cando que a atención a persoas
que tiveron contacto con posi-
tivos da Covid non sexan aten-
didas coa présa que demanda
un control efectivo da pande-
mia. 

Tamén se están compro-
bando demoras na vacinación
da gripe pola falta de previsión
do Sergas ao carecer de doses
suficientes, tendo o persoal ad-
ministrativo que chamar a moi-
tas persoas previamente citadas
para poñela.

Desde o BNG consideran
que se o Sergas pode incre-
mentar o número de adminis-
trativos, aumentar o servizo
de farmacia e a xornada dos
profesionais sanitarios no cen-
tro de saúde de Moaña, despois
das concentracións realizadas
nese concello, tamén o pode e
o debe facer en Marín para
axilizar a atención e diminuír
os tempos de espera.

Demandan do Sergas e do
goberno da Xunta unha actua-
ción inmediata para solucionar
estes problemas, e para que
de marcha atrás no feche de
consultorios, PACs e centros
de saúde. 

Concentración
por unha
Sanidade
Presencial e pola
mellora da
Atención
Primaria
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Pasaron case tres anos desde a úl-
tima entrevista, agora a situación
é diferente, mais ten vostede unha
maioría absoluta moi ampla. Agar-
daba ese resultado?

Non. O día a día nun concello non
ten punto final. As eleccións son un
balance que transmite a sensación
de que é bo seguir. As maiorías son
difíciles de acadar. Imaxina canto
máis pode ser facelo dese xeito.
Tamén teño que dicir que sei como
funciona a lei electoral e as cir-
cunstancias favoreceron ese resultado
ao ter un amplo abano de candida-
turas que se presentaron, iso con-
xugado co traballo realizado e o
proxecto que se presentaba, deu
lugar a eses 15 concelleiros. 

Tendo un grupo municipal tan am-
plo, puido chegar a ser difícil con-
figurar o organigrama de gober-
no.?

Había xente que en ningún intre
chegou a pensar que podería ser
concelleira, de feito a número 14
renunciou incluso antes de chegar a
tomar posesión. Aínda así foi bas-
tante doado organizar a estrutura
xa que o núcleo duro do goberno,
que son as sete áreas que forman
parte da Xunta de goberno, recaeron
en persoas que xa tiñan unha expe-
riencia de goberno, e á súa vez de-
legáronse algunhas competencias
no resto de concelleiros, o cal nos
permite chegar a máis lugares na
administración local.

Pode chegar a ser esta maioría un
caramelo envelenado?

Non o creo. Non son conformista,
gústame escoitar opinións incómodas
para mellorar e ter un grupo crítico
desde o punto de vista positivo na
procura da mellora constante. Cada
un dos concelleiros quere sacar as
súas iniciativas adiante e iso permite
abarcar máis. Os resultados marcaron
un nivel de esixencia alto que nos
marca a nós mesmos.

Agora alén de alcaldesa é deputada
en Madrid. Que a levou a aceptar
a súa designación como cabeza de
lista pola circunscrición de Ponte-
vedra?

Era unha situación difícil. O ofre-
cemento veu marcado polos resul-
tados acadados en Marín e aceptei
na medida en que penso que é bo
proxectar Marín máis alá dos limites
físicos do concello. Non tería acep-
tado se non se me permitise com-
patibilizar os dous cargos.

Nalgún momento se lle pasou pola
cabeza abandonar a alcaldía?

Non, foi un requisito indispensable
para que eu aceptase.

Non se falou disto na Xunta direc-
tiva do PP de Marín?

Non. Nin o propuxeron, nin o pro-
puxen.

Tendo en conta que estar en Madrid
implica restarlle tempo á alcaldía,
como compatibiliza os dous car-
gos?

Son bastante organizada, e como o
Congreso permite seleccionar o tra-
ballo que se quere facer, non asumo
máis participación da debida. No
Grupo Popular do Congreso hai bas-
tantes alcaldes nesta situación. A
miña actividade principal é no Con-
cello.

Volvamos a Marín a falar daqueles
temas de actualidade municipal.
Comecemos polo auditorio. En que
punto estamos?

Iniciando a tramitación de estudo
de detalle. O proxecto está ultimado
e nos vindeiros meses, xa co estudo
de detalle en marcha, licitaremos a
súa construción. 

Temos data á que acollernos para
saber que poderemos facer uso del?

Despois do verán do 2021 comezarán
as obras e no 2023 ten que estar si
ou si.

A xestión cultural do auditorio vai
ser pública ou privada?

Hai que analizar a xestión cultural

porque asemade da sala principal,
imos dispoñer de locais para as aso-
ciacións. A limpeza do edificio, por
poñer un exemplo, si o van facer
empresas privadas, como resto de
edificios públicos, pero seremos nós
os que temos xestionar a convivencia
entre os programas culturais do con-
cello e das asociacións.

Entendo que non se vai privatizar
a xestión cultural?

Non hai esa intención.
O emprazamento do auditorio im-
plica a supresión de case 400 prazas.
Como se vai xestiónar iso?

O edificio leva aparcamento asociado
ao auditorio. Na cuestión do apar-
camento en Marín traballase en base
a tres patas. Unha é a construción
dun aparcadoiro soterrado de pago
no parque Euguren, a outra pata son
os aparcadoiros disuasorios e por
ultimo a zona azul.

Na cuestión dos aparcadoiros di-
suasorios, é vostede consciente de
que ao ser fincas que non están
propiedade son concello están un
pouco no aire. Poñamos o exemplo
de que a propietaria do solar de
Concepción Arenal vende a súa
propiedade. Que facemos?

Habería que buscar outra finca.

O goberno municipal non ten pen-
sado mercar fincas para dar segu-
ridade respecto a esta cuestión?

Nestes momentos, desde o punto
de vista económico non nolo pode-
mos permitir.

Respecto á zona azul hai unha
fonda polémica. Nun momento no
que a zona azul se amosou ineficaz
e por iso mesmo moitas cidades
camiñan a contracorrente dando
marcha atrás nese sistema, ten sen-
tido poñela?

As rúas que se propoñen, son rúas
nas que a día de hoxe non se pode
aparcar indefinidamente, como é o
caso da rúa Ponte. Penso que vai
funcionar pero se non funcionase
non tería problema en dar marcha
atrás e buscar outras alternativas.

Que mecanismos de control van
establecer para comprobar o fun-
cionamento?

Teremos ao noso dispor unhas app
de lectura de matrículas. Esa propia
app, ás dúas xerará a multa no caso
de continuar estacionados.

Iso ten un problema. Como se re-
xistra a matrícula?

Rexistrarana os propios policías lo-
cais que van no coche.

Entón os coches de policía teñen

MARÍA RAMALLO, ALCALDESA DE MARÍN

María é alcaldesa de Marín polo PP. Na corporación marinense, o proxecto do
PP que ela encabeza gozou nas últimas eleccións municipais da confianza
dunha maioría abafadora da sociedade do seu pobo, pois con 15 concelleiros
e concelleiras deixou reducida á oposición á mínima expresión. Supoño que
atraídos polos grandes resultados que obtén nas eleccións locais, a dirección
do PP decidiu que fose tamén candidata ao congreso nos comicios estatais.
Agora compatibiliza o seu cargo como alcaldesa co asento no congreso
español. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa.

“EN VOX HAI XENTE MOI INTERESANTE”
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que estar pasando constantemente.
Hai efectivos humanos e materiais
para iso?

Penso que si. Non é tanto como
poida parecer xa que cun par de
veces que pasen ao día xa se controla.
Ten en conta que parte desta proposta
vén da policía local mais tamén do
comercio local. Grazas a eles ela-
boramos unha ordenanza onde fi-
nalmente se estableceron dúas horas
de estacionamento dada a situación
da COVID - 19.

Por que Marín leva xa dous anos
sen orzamentos?

No 2019 ao ser ano de eleccións
optamos por ordenar o servizo de
intervención e deixar todo pagado.
No 2020 condicionou todo a pan-
demia. Agora estamos traballando
no orzamento do 2021 onde hai que
axustar algunha partida.

Poñemos data?
No primeiro trimestre do ano debería
estar.

Falemos da pandemia e dalgunhas
medidas que adoptaron. Ata que
punto funcionou o semáforo das
praias tendo en conta que algúns
días de madrugada marcaba praia
chea.?

A app funcionou ben, os semáforos
non tanto se temos en conta que ta-
mén houbo actos vandálicos. O se-
máforo funcionaba co criterio de 4
metros cadrados por persoa e desde
ese punto de vista funcionou á hora

situar á xente. Con todo debemos
ter en conta que as praias de Marín
son bastantes especiais, son grandes
e iso permitía moito aforo.

Foi o semáforo un placebo?
Si porque era un cuestión indicativo
respecto aos aforos. Pero con res-
pecto a isto eu sempre insisto en
que se hai persoas que están incó-
modas é mellor que non vaian.

É un aforo axeitado 238 persoas
para o parque infantil da alame-
da?

Están medidas polos técnicos e nal-
gúns casos rebaixados. A min paré-
ceme moita xente, pero insisto en
que está medido polos técnicos e
que se hai quen non está cómodo e
mellor non ir.
Volvamos a Madrid. É acertada a
estratexia do PP de dicir "non" a
todo?
Máis ben a estratexia do goberno é
situar ao PP no "non" a todo e xunto
a VOX. Chegar a acordos e respon-
sabilidade de todos pero sobre todo
de quen goberna. Aquí en ningún
momento se buscaron consensos.
Máis ben aproveitaron a pandemia
para outras cousas.

Por que se bloquea a renovación
do Consello xeral do poder xudi-
cial?

O que hai que saber é por que se
atranca un acordo que estaba a piques
de sair.

Por que?

Ao mellor porque quería intervir al-
guén máis que o goberno. Agora
queren modificar a lei do 85, unha
lei de consenso, e que está a provocar
as críticas de Europa.

A filosofía do 85 é o bloqueo?
A cuestión é que elemento foron in-
troducidos para que un acordo que
estaba case feito, fose pola borda.
O goberno cede con BILDU, ERC,
PNV pero non co PP. É  o goberno
quen necesita o pacto e para iso hai
que poñer vontade.

Mais hai partidos democristianos
en Europa que apoian na pandemia
a gobernos de esquerdas. Caso de
Portugal.

O goberno portugués é moi diferente
a este. Aínda así nos aprobamos os
primeiros catro estados de alarma
pero había que facer unha serie de
modificacións lexislativas que non
se executaron, de ai que non puidesen
confinar Madrid. Había que mudar
a normativa e non desentenderse
cun goberno desaparecido todo o
verán.

As competencias son das Comuni-
dades autónomas.

Nunha pandemia o competente é o
goberno central e non só cun estado
de alarma. Quixeron amarrar todo,
despois tiveron que soltar e final-
mente se desentenderon.

Que diferencias hai entre PP e
VOX?

En violencia de xénero e en inmi-

gración, por exemplo.
O PP diferénciase de VOX en temas
de inmigración?

Se me falas de persoas como Albiol
non, pero no PP non todo somos
uniformes, hai sensibilidades dife-
rentes. VOX tomou a rúa con estra-
texias populistas. A moción de cen-
sura é unha estratexia de cara ás
eleccións catalás. Iso non o faría o
PP e iso é unha diferencia respecto
a eles. VOX fai as cousas en función
do rédito electoral que lle poidan
dar. Con todo direiche que en VOX
hai xente moi interesante.

Hai unha pregunta, incluso persoal,
que teño que facerche. Por que te
puxeches de lado, mediante a abs-
tención nunha votación que pre-
tendía vulnerar os dereitos demo-
cráticos de partidos como o Anova
e BNG?

Eu creo que iso ía polo tema catalán
e de Bildu. Esa proposta tiña moito
da lei de partidos. Teñamos en conta
que en países como Portugal os par-
tidos independentistas están prohi-
bidos. Abstívenme por disciplina de
grupo e porque algo habería na pro-
posta. Tería que miralo.

Está o PP dividido en dous?
Nin en Marín, Galicia ou Madrid
observo esa división. Hai moitos
perfiles, voces e opinións. Non hai
un pensamento único, mais o que si
hai é unha directiva que está dar un
proceso de transición moi bo
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Eu son un deses que non colle o
teléfono cando chaman ao cen-

tro de saúde. Nin eu, nin o resto do
persoal administrativo collemos o
teléfono.

Iso é o que escoitamos perma-
nentemente nos últimos tempos de
pandemia. Non só non collemos o
teléfono, senón que maltratamos
aos usuarios e usuarias da sanidade
pública dándolles cita, telefónica
por suposto, para dentro de quince
días. Sí, quince días para que o me-
dico che cargue as receitas ou te
consulte telefonicamente. 

O persoal administrativo da sa-
nidade galega ten que padecer as

consecuencias dunhas decisións
políticas das que non son respon-
sábeis e que non comparten. Deci-
sións que afectan a moitas persoas
con enfermidades crónicas ou pen-
dentes de diagnóstico, que ven
como pasa o tempo e non son aten-
didas. 

Esta é a realidade. Porén, os tra-
balladores e traballadoras non so-
mos culpábeis desta situación. Se
non collemos o teléfono, ou mais
ben non collemos todas as chama-
das, é por que temos diante nosa,
no mostrador, unha cola de xente
que necesita ir ao médico e temos
que atender. 

Levamos acumulado
un atraso nas citas des-
de o confinamento con
esperas na atención
primaria de unha se-
mana a quince días. Fo-
mos desconfinados ás
portas do verán e o
persoal do Sergas co-
mezou a coller vaca-
cións, as que nós co-
rresponden e temos

ben merecidas. E tivemos que co-
llelas quixeramos ou non, pois ante
a posibilidade de ter un outono
cunha segunda onda pandémica, o
Sergas obrigounos a collelas no ve-
rán. 

E como pasa en todos os perío-
dos estivais, o persoal de vacacións
non foi substituído. E se non hai
persoal non se pode facer o traballo,
se non hai sanitarios non se poden
pasar consultas, se non hai admi-
nistrativos/as non se pode coller o
teléfono e as colas no mostrador
dos centros de saúde son mais lon-
gas. 

Non é nada novo o que acontece
na sanidade pública galega. Só que
agora o goberno da Xunta aplica a
doutrina do shock, aproveitando a
pandemia para afondar no planifi-
cado proceso de deterioro da sani-
dade galega. Fechando consultorios,
Puntos de Atención Continuada,
centralizando a atención pediátrica,
e fundamentalmente optando pola
asistencia sanitaria telefónica.

A ecuación é clara, a mais espera
para ser atendidos na sanidade pú-

blica maior demanda na sanidade
privada. Diso se trata, ese é o oculto,
pero evidente, programa electoral
do Partido Popular. E se hai listas
de agarda nos hospitais públicos
para consultas especializadas ou
operacións, desviamos aos pacientes
á privada e que sigan facendo caixa
cos cartos de todos e todas nós.

Se non queremos perder o que
temos, unha sanidade pública e
universal, teremos que defendela
de quen a maltrata e quere acabar
con ela. Por que todos os problemas
nos centros de saúde e nos hospitais
teñen solución se hai vontade po-
lítica. Só hai que recuperar os in-
vestimentos deixados de facer nos
últimos anos, potenciando a aten-
ción primaria con recursos mate-
riais e humanos, aproveitando os
recursos hospitalarios con quendas
de traballo de mañá e tarde.

Protestarlle nos mostradores dos
centros de saúde ao persoal admi-
nistrativo non é a solución. Como
dicimos en Marín, as queixas á
ponte. E o capitán xa sabedes quen
é, o Sr. Feixoo. 

PEDRO M. CORTEGOSO GAGO
BNG de Marín

Non colledes o teléfono! 

opinión
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MARÍN

Os alfombristas de Marín partici-
parán no maior proxecto mundial de
alfombrismo que se celebrará o próximo
ano con motivo do xacobeo do 2021.
Forman asi parte da comision xestora
de entidades alfombristas do Camiño
de Santiago. Súmanse a máis das 230
cidades de 27 paises repartidas nos
cinco continentes que xa están inscritas
neste proxecto. A comisión xestora de
entidades alfombristas do Camiño de
Santiago é a maior organización mun-
dial de alfombristas con sede en Pon-
teareas. 

Coa intención de impulsar o Xaco-
beo do 2021 creouse o 16 de Xullo de
2019 a Comisión Xestora de Entidades
Alfombristas do Camiño de Santiago,
formada inicialmente por alfombristas
de Bueu, Gondomar, Tui, Redondela ,

Ponteareas e os asturianos de Castropol.
Hoxe en día, xa participan alfombristas
de mais de duascentas trinta cidades
repartidas por vinte e sete países per-
tencentes a Alemaña, Arxentina, Brasil
, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica,
Estados Unidos, #Ecuador, O Salvador,
Guatemala, Honduras, Hungría, India,
Italia ,Lituania, México ,Nicaragua,
Nova Zelandia, Polonia, Paraguai, Pa-
namá, Perú, Portugal , Tunes, Venezuela
e España .E aínda se esperan máis. A
Comisión Xestora , ten como obxectivo
principal todas aquelas actividades di-
rixidas á difusión, divulgación e pro-
moción do Camiño de Santiago e do
patrimonio material e inmaterial vin-
culado a el. Destacando a riqueza cul-
tural, natural e humana do Camiño de
Santiago. Os alfombristas preparan
dous grandes proxectos para o próximo

Ano Santo; O primeiro denominado
"Alfombras para o Camiño", que con-
sistirá na realización, desde xaneiro
ata xuño de 2021, de distintas alfom-
bras, en cada un dos camiños que con-
flúen en Santiago de Compostela. O
segundo proxecto para o Xacobeo 2021
unha "Alfombra Mundial" na que po-
derán participar todos os alfombristas
rexistrados, elaborando en lugar em-
blemático, de cada unha das súas lo-
calidades, unha alfombra propia, entre
os días 24 e 25 de xullo do 2021, de-
dicada ao Camiño de Santiago. O de-
seño será común en cada unha desas
localidades, con todo, cada colectivo
alfombrista realizará ese deseño se-
guindo a súa propia técnica e estilo,
utilizando os materiais que prefiran e
creando ese tapiz efémero do tamaño
que prefiran. E serán dous os motivos

que a diferencien, unha o nome da lo-
calidade que a realiza e outra , tras
unha frecha amarela, a distancia en
quilómetros a Santiago. Sendo leste o
maior proxecto Mundial de alfombris-
mo. O obxectivo é "Facer todo o
mesmo día, a mesma alfombra en cada
un dos nosos pobos ou cidades, pero
de forma conxunta a escala mundial".
Será unha especie de flashmob a escala
mundial de arte efémera, no día grande
do Apóstolo Santiago ou na súa vés-
pera.

Os alfombristas de Marín participarán no maior proxecto mundial

MARÍN

O Concello de Marín informa do inicio do período
de exposición pública ao que estará sometido durante
dous meses o plan parcial do polígono das Searas,
presentado pola empresa Refrescos do Atlántico.

Este período durará dous meses e permitirá a
aqueles veciños con terreos neste polígono a posibi-
lidade de presentar observacións e alegacións a este
plan parcial, en particular ao que atinxe ás súas titu-
laridades. A documentación do plan parcial estará a
disposición da veciñanza nas oficinas do Servizo de
Urbanismo do Concello, en horario de 09.00 a 14.00
horas. Lémbrase que pola situación sanitaria é obri-
gatorio pedir cita previa para acudir ás dependencias
municipais.

A exposición pública a aprobación do Polígono de Searas
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BUEU

Félix Juncal, alcalde de Bueu, visitou
este xoves as obras que está levando a
cabo o Concello na coñecida como
‘Fonte de Requeixo’, no lugar de Bon,
na parroquia de Beluso. Alí, os operarios
contratados no marco do Plan de Emprego
da Deputación de Pontevedra arrancaron
a pasada semana o acondicionamento
do espazo que culminarán mañá, cuns
traballos que inclúen a limpeza da con-
torna, a recolocación das pedras do muro,
e a recuperación da auga do manancial
para que volvese verter na fonte. Moi
próximo a esta zona, no lavadoiro de
Tomadelo farase o saneamento da fonte
e do lago.

Non é a única actuación que o Con-
cello leva a cabo destas características,
pois nos últimos días remataron os tra-
ballos de mellora na fonte e no lavadoiro
do Lago Mansiño, e na Fontenova, na
zona de Montemogos, tamén en Beluso.
O alcalde, que se encarga da xestión da
área de obras e servizos, móstrase satisfeito
e salienta que “o Concello asume unhas
actuacións que historicamente veu re-

alizando a veciñanza dos lugares, case
coma un labor social”, e “agora é o mo-
mento no que estamos en condicións de
asumir o arranxo e mellora destes espazos,
despois de que solicitásemos a creación
dunha brigada con persoal de cantería e
albanelería con cargo ao Plan de Emprego
da Deputación”. 

Dende o Concello continúan con este
plan global de acondicionamento de
fontes e lavadoiros, que tradicionalmente
foron importantes lugares de socialización
da cidadanía. Neste senso, destaca que a
actual liña de traballo xa arrancou o
pasado ano coa rehabilitación integral
dos lavadoiros do Mieliño, A Graña e o
situado no barrio da Banda do Río. O
plan de traballo continuará co mantemento
do lavadoiro sito na zona de Xexide, e
do de Portas, no vial que vai do Outeiro
á Barraca. 

Dado o bo funcionamento desta bri-
gada de obras e servizos, o alcalde avanza
que de cara á próxima convocatoria do
Plan de Emprego, é previsible que o
Concello volva solicitar persoal de di-
versos oficios relacionados coa albanelería. 

Bueu acondiciona a ‘fonte de requeixo’

MARÍN

Tal e como xa adiantou o Concello
recentemente, unha das secuoias da Ala-
meda, un exemplar de Sequoia semper-
virens, presenta signos de importante de-
terioro e de padecer algunha patoloxía.

Ante esta situación, a concelleira en-
cargada de Parques, Cristina Acuña, en-
cargou varios  informes técnicos nos que
se evidencia “o marchitamento e deterioro
das raíces”. Pero ademais nestes momentos
o Concello está tratando de avaliar a via-
bilidade do exemplar, estudando a súa
estabilidade.

Con motivo de informar á cidadanía,
colocouse este mediodía un cartel infor-
mativo e  un cercado ao redor da árbore.
Unha das partes que se está a analizar é o
sistema radical, que tal e como se pode
comprobar cunha única avaliación visual,
está desprazado.

Isto provoca que o exemplar teña o
seu tronco lixeiramente inclinado, co seu
cepellón desprazado. Tal e como se pode
ver, a terra que rodea a base do tronco
está afundida e moi branda na parte máis
próxima á fonte, mentres que na cara

contraria obsérvase unha pequena eleva-
ción.

Durante os vindeiros días e por encargo
do Concello,  técnicos da Estación Fito-
patolóxica do Areeiro, que é a entidade
que conta cos instrumentos necesarios
para realizar esta análise, estudarán a es-
tabilidade do exemplar para avanzar nas
próximas medidas a tomar.

MARÍN

A portavoz municipal do BNG Lucía
Santos, trasladou no pasado Pleno Mu-
nicipal celebrado o 8 de outubro, a situa-
ción na que se atopa o alumnado de 5º e
6º de primaria do colexio Sequelo con
24 persoas en aulas de 35 m2 nos que é
imposíbel gardar a distancia de seguridade
recomendada.

Esta situación foi trasladada polas
familias do alumnado que solicitaron
tanto ao Goberno Municipal como a
Consellería de Educación, unha nova
ubicación  en aulas mais amplias coas
que conta o centro pero precísase levar a
cabo obras ben para abrir novas fiestras
ou ben dotalas de sistemas de ventilación.
Hai uns días o BNG tivo coñecemento
da visita no colexio do Goberno Municipal

co Xefe de Policía Local para supervisar
as aulas e valorar que medida resultaría
mais idónea para dotalas coas medidas
de seguridade e prevención pero consi-
deramos que a policía local, pese a boa
vontade en colaborar, non é o persoal
cualificado para tomar unha decisión téc-
nica e decidir sobre cal é a mellor solución
para dotar de sistemas de ventilación que
ofrezan a maior seguridade ao alumnado
e profesorado.

Por isto, o BNG solicita ao Goberno
Municipal que os técnicos municipais
sexan os encargados en supervisar o
estado das aulas e leven a cabo un estudo
para decidir cal é o sistema mais idóneo
e poder así implementar novos espazos
no centro, ampliando as distancias de se-
guridade na comunidade educativa.  

Piden que os técnicos municipais se
encargen de supervisar as aulas

A secuoia da Alameda, obxecto de
estudo para analizar a súa estabilidade
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Cando comezaches a escribir can-
cións?

No ano 1993 e sigo desde entón,
de maneira ininterrompida.

Que é o máis importante para ti,
no proceso creativo?

Aprender constantemente, nunca
deixar de facelo.

Ti dis que non es cantautor pero
si rockanroleiro , como é iso?

En realidade, os distintos estilos
musicais acaban definíndose como
propios dun lugar xeográfico. Porén
cada un deles non deixa de ser ex-
presión dunha póla da cultura po-
pular.

Ti cres que hai estilos musicais
superiores a outros?

Non claro que non. Ese criterio é
radicalmente errado. Todos os es-
tilos son susceptibles da excelen-
cia.

O rock é un estilo de que ámbito
xeográfico?

Americano, e inicialmente, o seu
xenio creador é Chuck Berry. O
máis interesante deste estilo é que
converte á música nun medio de
expresión prioritario da xente nova.

Falando do teu traballo, o teu CD
Son da Memoria ten unha enorme
capacidade de penetración nas
emocións, polo menos nas miñas.
A min chamoume a atención o
que dis de que o disco fixéchelo
desde que tes uso de razón. Ex-
plícame iso?

Pois moitas grazas Marcos. Imos
ver, o que quixen dicir con iso é
que desde moi neno fun consciente
de que viviamos nun espazo pos-
tbélico. A carón da miña avoa vivía
a viúva dun dirixente do sindicato
mariñeiro que fora fusilado xunto
co alcalde de Marín. Esta persoa
era estigmatizada pola veciñanza,
era case como a bruxa do barrio.
Alcumábana “ a bichona”.Eu era
consciente, estabamos na década
dos 70, de que esa era unha socie-
dade traumatizada por un relato

que en realidade era a coartada
dos asasinos fascistas. E sempre
desexei contalo.

O disco poderiámolo definir como
moi íntimo?

Si, porque as miñas dúas paixóns,
a historia e a música conflúen
nunha conexión total coa miña in-
fancia.

Algunha canción que teña especial
conexión con esa época da túa
vida?

Aquela muller
Canto tempo che levou facer o
disco?

Escribino e maqueteino eu só en
mes e medio.

Caramba, voaches
Si, a verdade é que estaba tan en-
tusiasmado que parecía posuído.

Non es de Redondela, pero tiñas
un interese especial por tocar na
Illa, verdade?

Si, claro. Teño a sensibilidade su-
ficiente para conmoverme con todo
o que pasou nese espazo, e tamén
me interesa como historiador. To-
quei no Festival Sinsal 2.018.Tocar
nese evento é como un sono para
calquera músico da zona polo nivel
tan elevado que ten, e para min en
particular polo que significa a Illa
de San Simón foi absolutamente
emocionante. Para min ese día foi
dos mellores concertos que demos.
E a xornada en xeral con todas as
actividades complementarias que
tivo foi xenial.

Parte da túa produción musical
tamén ten relación íntima co teu
fillo verdade?

Si, cando ao noso fillo diagnosti-
cáronlle autismo comecei a escribir
cancións con letras da miña parella
con vontade de concienciar.

Cando xurdiu a idea de escribir
un disco sobre a guerra civil?

No ano 2016.Estaba escribindo so-
bre a crise dos refuxiados e veume
esa idea. Documenteime moito so-
bre o tema, lin a moitos historia-

dores como por exemplo Dionisio
Pereira. Algúns dos temas teñen
que ver coa miña experiencia per-
soal.

Vamos ter disco novo, verdade?
Si, publicaremos o primeiro single
en novembro.

Tocades en Redondela agora xa,
non?

Si, o 24 de outubro no multiusos
ás 20,30 da tarde. Teño moitísimas
gañas de tocar coa miña banda
completa, sete persoas, músicos e
músicas.

Iso de escoitar rock sentado nunha
cadeira, pois como que non pega
moito, non?

Ben, estamos nun momento moi
raro e non queda outra. Xa fixemos
un concerto en Cangas así, e a ver-
dade ver aos compañeiros con más-
cara foi bastante traumático.

Que música é a que máis escoitas
ti?

A clásica. Pero á hora de facer
música o meu lugar é o rock.

Algún grupo actual que che guste
especialmente?

Los Saltimbanquis.
E de clásicos , tes algún ídolo?

Jhony Marr, o guitarrista de The
Smiths. El tiña unha forma de tocar
moi bonita, madura e sutil. Era
dos que tiña unha actitude non ma-
chista coa guitarra. A min toda a
estética macho rock sempre me ti-
rou para atrás.

“EU SON GUITARRISTA POR JHONY MARR,
O GUITARRISTA DE THE SMITHS”

O MÚSICO MARINENSE SESO DURÁN TOCA EN REDONDELA O PRÓXIMO DÍA 24

“Licenciado en historia e profesor de música no Instituto de As Barxas
de Moaña manifesta  que ambas disciplinas son as súas dúas grandes
paixóns. El é o compositor do disco SON DA MEMORIA ,un traballo moi
implicado coa memoria histórica. O día 24 de outubro, poderemos gozar
da súa música en Redondela, e nós conversamos con el.

entrevista de Aarón Franco



BUEU

A vila de Bueu viviu este
sábado, 10 de outubro, un día
histórico coa inauguración da
piscina municipal cuberta, nun
acto moi emotivo no que parti-
cipou o alcalde do municipio,
a presidenta da Deputación de
Pontevedra, concelleiros e con-
celleiras da corporación muni-
cipal, e representantes dos co-
lectivos deportivos, culturais e
sociais. Félix Juncal aludiu a
“este día como histórico, pero
soamente un máis dos moitos
que chegarán para que Bueu
sexa a vila que desexamos e
soñamos, porque o futuro é
hoxe”.

Ás 12.00 h do mediodía, a
Banda de Gaitas Manxadoira
deu comezo ao acto coa inter-
pretación dunha peza musical,
despois da cal xa tomou a pa-
labra a xornalista local Carmen
Novas, encargada da condución
da xornada inaugural. A primeira
persoa en intervir foi Javier An-
toñón, arquitecto municipal e
director da obra, quen falou das
dificultades desta obra que se
construíu grazas á axuda de
moitas persoas, e finalizou di-
cindo que “agardo que os soños
se sigan cumprindo”.

Após este discurso, e a través
das pantallas colocadas no vial
próximo á piscina das Lagoas,
as persoas asistentes puideron
gozar dun vídeo no que se ex-
plica a xénese do proxecto da
piscina e o que supón para a
vila contar cun espazo cuxa
principal característica é que
logra xuntar o deporte coa saúde,
e que será un referente en ma-
teria de accesibilidade, mobili-
dade, eficiencia enerxética e
enerxías renovables. 

Interviu de seguido Carmela
Silva, presidenta da Deputación
de Pontevedra, quen lembrou
o compromiso da institución
provincial con este proxecto a
través das axudas do Plan de
Reequilibrio Territorial e do
Plan Concellos, cos que se fi-
nanciou practicamente a totali-
dade dunha obra valorada en
2,8 millóns de euros. A presi-
denta mostrou a súa emoción e
felicidade e aseverou o seu
compromiso con Bueu porque

“ante todo, a política debe servir
para mellorar a vida das xentes,
a política é servizo público”. 

Cunha serie de agradece-
mentos e mencións especiais
arrancou Félix Juncal, alcalde
da vila, o seu discurso na inau-
guración, no que rememorou
aquel ano 2006 no que se co-
mezou a xestar este soño a
través dunha moción presentada
polo BNG para destinar os te-
rreos á futura piscina, e que
contou co apoio de toda a cor-
poración municipal daquel en-
tón. Tamén tivo palabras para
o bipartito BNG-PSOE que pre-
sidía a Xunta de Galicia no ano
2099 e que se comprometera
con este proxecto, que final-
mente con contou con finan-
ciamento autonómico ao rematar
ese goberno. Aínda así, “foi
grazas ao bipartito BNG-PSOE,
desta vez na Deputación de
Pontevedra, que Bueu consegue
a piscina”, aseverou  Juncal,
que remarcou que temos “un
espazo para soñar” e que “o
futuro se fixo realidade”. Así
mesmo, remarcou que “gobernar
é decidir, decidir é arriscar, sen
arriscar non hai progreso, e sen
progreso non se produce o cam-
bio”. 

As persoas asistentes pui-
deron ao final visitar as insta-
lacións en grupos reducidos e
compartir un pequeno ágape,
e en todo momento o Concello
de Bueu cumpriu con todas as
medidas de seguridade anti-Co-
vid. Esta gran infraestrutura,
cuxa obra foi acometida por
Obras y Servicios Gómez Cres-
po SL, suporá un gran incre-
mento na saúde e na vida de-
portiva da cidadanía, xa que
ademais do vaso da piscina
(cunhas dimensións de 15 x
25), conta con diversas salas
polivalentes co fin de fomentar
a práctica doutros deportes.
Polo tanto, non se trata só dunha
instalación deportiva, senón que
terá unha forte compoñente re-
lacionada coa potenciación de
hábitos saudables, cada vez
máis presentes e demandados
entre a poboación e nos que o
Concello leva traballando moitos
anos a través do programa ‘Bueu
Concello Saudable’.
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O Concello de Bueu inaugura a piscina municipal cuberta
nas Lagoas, ‘un espazo para soñar’



Valora  a situación, en liñas xerais, do
comercio marinense neste contexto tan
complicado?

O comercio de proximidade, está atra-
vesando un momento moi complexo.
Non só na nosa vila de Marín senón
que en todo o territorio nacional. Nestes
momentos ademais, no concello, hai
restricións que limitan a actividade co-
mercial pero somos conscientes que
debe primar a seguridade sanitaria.

-É seguro ir a un comercio de Marín?
Desde a fase 0 da desescalada, aló polo
4 de maio, desde o Centro Comercial
Aberto incidimos en que todos os ne-
gocios establecementos, cumprisen coas
recomendacións hixiénico sanitarias,
coa finalidade de transmitir á cidadanía
a mensaxe, de que a compra local era
unha compra segura. Deste xeito, pu-
xemos a disposición d@s nos@s aso-
ciad@s tapabocas, xel hidroalcohólico,
batas para as perruquerías, carteis de
aforo, cinta de seguridade para colocar
en zonas de caixa e respectar a distancia
de seguridade...
Alén disto, os nosos negocios puideron
realizar unha auto diagnose de como se
atopaban para poder levar a cabo a súa
actividade e darlle cumprimento ás esi-
xencias hixiénico sanitarias, xa que a
través da Federación Provincial de Co-
mercio, Turismo e Mercados de Ponte-
vedra, participamos na posta en marcha
da entrega de distintivos de “Comercio
Seguro”

-A resposta da sociedade de Marín,
despois do confinamento, co seu tecido
comercial foi a que esperabas?

Durante o confinamento, creouse un
sentimento de apego ao noso e a volta á
actividade comercial foi máis que sa-
tisfactoria. Estamos falando do mes de
maio. Desde a Asociación Galega de
Xerencias de Centros Comerciais Aber-
tos, deseñamos unha campaña (“Morriña
de ti”) que buscaba concienciar á xente
da importancia de consumir en clave
local e transmitirlle a mensaxe de que

sen eles non somos nada. Nestes mo-
mentos, si que é certo que a situación
xa non é a mesma. A chegada do outono,
os casos positivos de Covid, o aumento
do paro, os ERTES…fan que o retrae-
mento do consumo sexa moi preocu-
pante.

-E a da administración municipal?.
Fixo o necesario e o suficiente para
axudar a que os comerciantes puidesen
superar esta situación da mellor ma-
neira posible?

Persoalmente considero que se fixeron
cousas pero foron insuficientes. Desde
o CCA puxémonos a disposición da
corporación municipal desde o primeiro
día do confinamento, mantendo diversas
reunións e aportando medidas que pui-
desen reactivar a economía local. Al-
gunhas delas, si que se tiveron en conta
(supresión taxas de terrazas, aportar
EPI’s aos comerciantes, colaboración
nalgunhas accións concretas que tiveron
moi boa acollida coma o “Stock Marín”)
pero hai outras medidas que se teñen
que tomar para poder axudar nestes
momentos. Unha delas é intentar in-
centivar o consumo. Vexo que en vilas
semellantes a nosa (Cangas do Morrazo)
o seu concello acaba de poñer en marcha,
conxuntamente con Fecimo, unha acción
que intenta impulsar ao comercio de
proximidade, a través de bonos que bo-
nificarán o 40% das compras efectuadas.
Deste xeito cunha aportación municipal
de 100.000€, mobilizaranse 250.000€.
Unha medida semellante, propuxémoslla
ao equipo de goberno e agardo que
agora, grazas á anulación por parte de
Facenda do Estado do control de déficit
e débeda, se poida levar a cabo, xa que
no caso do Concello de Marín, despois
de realizada a liquidación do orzamento
do exercicio 2019, o importe do que
poderá dispoñer ascende a algo máis
de 2.588.000€. Deste xeito, se destinamos
o 10% a unha campaña de características
similares, poderemos mobilizar  preto
de 650.000€ 

-No que respecta a  administración
autonómica que nos dis? - E da admi-
nistración estatal?

Que a descoordinación foi total e ab-
soluta. Baixo o meu punto de vista,
prevaleceron os intereses políticos
fronte aos intereses das persoas en
xeral e do que nos ocupa a nós, do co-
mercio de proximidade en particular.
Ben é certo que nos tocou vivir unha
situación nova e que nos pillou a moitos
co “pé cambiado” pero non pode ser
que a improvisación fose a nota pre-
dominante. 

-Se puideras transmitirlle ás tres ad-
ministracións as vosas necesidades
máis urxentes, que lle dirías?

En primeiro lugar, que @ comerciante
poida obter financiación sen endebedarse
para o resto dos seus días. Moitas das
medidas que se tomaron ata o de agora,
foron préstamos ICO ou financiación a
través do IGAPE, que ou ben che apli-
caban condicións inasumibles (coma a
formalización de seguros de vida, que
incrementaban as operacións de xeito
exponencial) ou ben se eternizaba a súa
consecución debido á burocracia ince-
sante das operacións. Ao final, unha
vez máis a “banca sempre gaña”. 
Que se facilitan ferramentas para poder
competir en igualdades de condicións.
O comercio de proximidade non pode
xogar un partido no que de inicio xa
vai perdendo 3 ou 4 a cero. É necesaria
unha modificación na Lei de Comercio,
comezando por lexislar novamente os
períodos de rebaixas. Ademais, temos
que adaptarnos ao novo consumidor
post Covid, e non podemos facelo po-
ñendo en marcha, por exemplo 313

proxectos de “Marketplace”, tantos
coma concello hai en Galiza. Hai que
crear sinerxias e para iso necesitamos
de colectivos “supra” que realmente
traballen a prol do comercio de proxi-
midade.

-Estrela de Marín caracterizouse ,
desde sempre, por un grande esforzo
imaxinativo na procura de artellar
eventos en prol da dinamización co-
mercial. Neste contexto, a imaxinación
aínda dá para pensar en cousas novas
que atraian a atención do cliente po-
tencial?

Non queda outra. Temos que imple-
mentar ferramentas que incrementen a
fidelidade do cliente e moitas delas
pasan por solucións tecnolóxicas. Unha
lectura clara do confinamento, foi que
os comercios que venderon algo foron
aqueles que traballaban con solucións
dixitais. Dito isto, unha cousa hai que
ter clara unha premisa, o comercio de
proximidade debe potenciar o seu co-
mercio físico. E o que nos fai diferentes,
únicos é a nosa esenza.

-Que tendes previsto, no que respecta
ás actividades, facer de aquí a final de
ano?

Estamos traballando en varios proxectos,
que agardo que en breve poidamos pre-
sentalos. Incidimos no que dicía, creación
de sinerxias, incentivación do consumo,
solucións dixitais…

-Creo que este ano, produciuse unha
novidade moi importante na túa vida.
Como levas o da paternidade?

Pois a paternidade foi un raio de luz
nestes tempos escuros que nos tocaron
vivir.  Botando man dunha cita que lin
hai un tempo, podería resumilo do se-
guinte xeito:
“ E de súpeto chega alguén con moita
luz, alguén que non lle importa que
tan escuro esteas, e quédase aí, ao teu
carón, iluminándote”
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“NESTES MOMENTOS, O
RETRAEMENTO DO CONSUMO É MOI
PREOCUPANTE”

YONATHAN CARREIRA, XERENTE DE ESTRELA DE MARÍN

Yonathan é o xerente da asociación de comerciantes Estrela de Marín.
Achegámonos a conversar con el para coñecer o estado do pequeno
comercio marinense. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa.
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Algúns alcaldes e alcaldesas, cos
que teño falado recentemente, ma-
nifestáronme a súa preocupación
pois, co inicio da desescalada, nos
seus concellos aumentou notable-
mente o número de persoas que
precisan axuda municipal para
cubrir  as súas necesidades máis
básicas, incluída a comida. Como
está a situación en Moaña?

Aquí esa situación que describes
xa se deu co inicio do estado de
alarma. No concello temos un pro-
grama de emerxencia social que o
aplicabamos no nadal. Cando se
pararon os comedores escolares,
polo decreto do estado de alarma,
decidimos retomalo  programa para
que as familias que o precisasen
puideran mercar produtos  de pri-
meira necesidade. Estes bonos só
se poden utilizar no comercio local.
Nestes primeiros momentos o ritmo
de crecemento de familias que pre-
cisaban axuda foi moi alto, de mar-
zo a abril case se nos duplicou
esta cifra. Na actualidade xa son
bastantes menos e a situación está
case como antes do confinamento

Algunha acción política do Con-
cello contribuíu a que  a situación
mellorase?

Eu creo que ao utilizar o 20% do
remanente que permitiu o Estado
para aplicalo á loita contra o Covid
está axudando a remitir esta situa-
ción.

A  Mancomunidade do Morrazo
deseñou un plan para a reactiva-
ción económica e social dos dis-
tintos concellos da comarca. Ex-
plícasnolo?

Este é un programa de apoio directo
ás entidades empresariais de todo

tipo. Deseñouse unha campaña de
información enfocada á necesidade
e mellora da capacidade de dixita-
lización dos establecementos pro-
vedores de produtos ou de servizos.
O pasado 13 de outubro comezaron
esta fase de formación que se vai
estender ata mediados de decembro,
dous meses de formación intensiva
con dereito a titorías e acompaña-
mento.
Ademais imos realizar unha cam-
paña publicitaria para concienciar
á xente do Morrazo da importancia
que ten consumir a nivel local,
deixar aquí os  nosos recursos e
xerar postos de traballo nas nosas
Vilas.
Por último, créase un Market Place
onde os clientes poidan estar en
contacto directo coas empresas.
Por que Marín e Vilaboa non
forman parte da Mancomunidade
do Morrazo?

Marín no seu inicio, hai máis de
20 anos, si que formaba parte, pero
antes de prestar ningún tipo de ser-
vizo xa decidiu independizarse.
Supoño que non o consideran con-
vinte.

Un empresario de Marín, do que
non che vou dicir o nome, comen-
toume que sentía envexa polo apoio
que lle dades ao tecido comercial
e empresarial de Moaña, xa que,
segundo o seu punto de vista, o
Concello de Marín non os apoia
en absoluto.

Eu en relación a isto que comentas
só podo dicir que agradezo que
valoren o noso traballo. É difícil
porque os concellos non temos
competencias en promoción eco-
nómica, pero si que temos a obriga

de intentar axudar en todo aquelo
que poidamos . Como antes che
comentei, creemos que a nosa cam-
paña de axuda social ás familias
de Moaña, que tiña a condición de
que os bonos de axuda só se pui-
desen gastar no comercio de Moaña,
resulta de gran importancia, tanto
para os que reciben esas axudas
como para o tecido comercial

Tamén houbo axuda para o inicio
do cole, non? 

Si, co inicio do curso escolar, no
mes de outubro démoslle a cada
familia adicionalmente 200€ por
crianza para a axuda de libros, ma-
terial escolar e vestiario. A maiores
tamén 100€ para a adquisición de
produtos de prevención do Covid.
Neste punto como a Xunta rexeitou
ofrecer de balde as máscaras aos
nenos, pois son obrigatorias, nós
dámoslles este bono especial para

este tipo de material. Este mes,
polo inicio de curso,  unha familia
pode chegar a recibir  ata 700€  de
axudas.

Para poder desenvolver unha ade-
cuada política de protección social
é imprescindible unha boa xestión
económica.

Estou moi orgullosa do traballo
que leva feito o concelleiro res-
ponsable da área económica, Aldán
Santamarina, xunto co departamen-
to de intervención.
Hoxe en día temos remanente e
podemos utilizar ese 20% .Cando
chegamos ao concello había
1.000.000 de € en negativo e
13.000.000 de € en débeda. Cinco
anos despois de coller as rendas
do concello temos 10.000.000 de
€ menos de débeda. Todo isto sen
subir impostos e sen deixar de
facer cousas. É máis, facemos máis

entrevista de Aarón Franco

LETICIA SANTOS, ALCALDESA DE MOAÑA

Dicía Carmen Martín Gaite que :”non hai pracer máis elevado que a conversa, cando
quen fala ten gañas de falar e quen escoita ten gañas de escoitar” .E escoitar a unha
persoa intelixente, cordial e sensible, como a alcaldesa Leticia Santos, é sempre para
min un feito que me fai lembrar aquel fermoso pensamento da escritora salmantina.
Leticia atendeunos  con moita amabilidade e explicounos a súa satisfacción pola
acción económica do seu goberno, o seu interese en desenvolver políticas sociais
suficientes para que ningún veciño ou veciña quede atrás neste contexto tan
complexo, o seu orgullo pola loita da veciñanza de Moaña pola súa sanidade. E
laiouse da nula cooperación e o desleixo que, ao seu xuízo, amosa a actitude do PP
local. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa.

“ESTOU ABRAIADA CO DESLEIXO
QUE AMOSA O PP LOCAL”
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Avenida José Costa Alonso, 96 Moaña

Restaurante
Marusia
Restaurante
Marusia

RAMÓN 
CABANILLAS,
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MOAÑA

986 31 56 25

BAR CANARIO,
NA PRAIA DE
MEIRA, MOAÑA,
DESCÚBRENOS

986 313 038

talleres

cafetería

CASA DO MAR

C./ CONCEPCIÓN ARENAL -  TELF.: 661 72 33 20  -  MOAÑA

AMPLA TERRAZA

cousas e dispoñemos de mais re-
cursos. Pelexamos subvencións eu-
ropeas, estatais, galegas... concur-
samos en todo o que sae, e de aí
sacamos os recursos para os nosos
proxectos.
Nestes intres o Concello está en
disposición, se é necesario, e para
garantir que a veciñanza de Moaña
manteña a súa calidade de vida
nunhas condicións dignas, de facer
os esforzos que sexan precisos,
mesmo se temos que endebedarnos.
Temos  a capacidade  económica
para poder facelo.

Estás satisfeita da situación eco-
nómica, pero supoño que non da
sanitaria?

Estou bastante descontenta, claro.
O Centro de Saúde é unha central
telefónica. Só poden atender tele-
fonicamente aos pacientes e para
isto podes ter que esperar moitos
días. Se algún paciente ten algo
serio ten que ir ás urxencias e co-
lapsalas.

O novo xerente da area sanitaria es-
tivo no centro de saúde e recoñeceu
que había unha espera de 9 días de
media hábiles para obter unha cita.
Despois da cita telefónica teñen que
darche outra presencial para resolver
o que non poden facer por teléfono,
isto fai que haxa un atraso tremendo
na atención. Non se cubriron baixas
nin vacacións de médicos e médicas,
e estes profesionais están a un nivel
de estrés intolerable. 
Estamos na segunda vaga de con-
taxios e os centros de saúde seguen
pechados á xente, deixouse de aten-
der a casos de enfermidades cró-
nicas pondo en risco a vida destes
pacientes. Pedimos atención pre-
sencial xa e deixar a atención tele-
fónica nos mesmos cocientes que
antes da pandemia.

Estades facendo concentracións
de protesta por isto non?

Si, fixemos no mes de agosto, no
mes de setembro e recuperamos
xa as protestas dos xoves.

Como é isto dos xoves?
Levamos case dous anos manifes-
tándonos, cidadanía e profesionais
da medicina en atención primaria,
nos centros de saúde todos os xoves
ás 12:00h en defensa dunha Sani-
dade en atención primaria digna,
que é a máis afectada polos recortes
do PP na Xunta de Galicia. Recla-
mamos máis medios humanos e
técnicos para a atención primaria.
Estas concentracións suspendéronse
co Estado de Alarma pero volvemos
recuperalas no mes de outubro.
Este primeiro xoves foi o que máis
xente xuntou nestes dous anos, e
en plena pandemia, isto quere dicir
que os pacientes non se consideran
atendidos.
Tamén, durante o Estado de alarma,
trasladáronos as urxencias para
Cangas, coa escusa de que aquí
non hai capacidade. Se algún veciño
ten un problema grave de saúde,
te que acudir ás urxencias de Can-
gas.

Vaia, e para cando o novo Centro
de Saúde?

Desde febreiro temos asinado un
convenio coa consellería de saúde,
despois que nos marearan durante
catro anos. Desde o concello se-
guimos coa tramitación urbanística
a piques de concluíla

En canto tempo tes previsto que
podería estar en funcionamento?

Eses tempos vainos a marcar a
Xunta de Galicia, pola nosa parte,
o ano que ven, estará todo listo e



os terreos con acceso directo, que
é o que nos esixen.

Cóntanos a remodelación do Paseo
do Con?

Ese paseo é  competencia de Portos
de Galicia, leva como ano e medio
valado por problemas estruturais, e
está previsto que Portos de Galicia
o substitúa por unha opción sobre-
voada con materiais de maior dura-
bilidade que a madeira. Imos asinar
un convenio de colaboración con
Portos no que nos comprometemos
ao mantemento do paseo. 
A través dese convenio tamén será
o Concello o que xestione o alu-
meado público da Rúa José Coste
Alonso e imos mellorar a zona do
Paseo do Vaticano eliminando unhas
zonas de lastras que dificultan a
accesibilidade para as persoas con
diversidade funcional.

E algún proxecto máis do que nos
poidas falar?

O do Centro de Saúde é o máis im-
portante. Temos pendente tamén a
concesión de Costas a zona do Paseo

da Seara. Este é un proxecto que
nos ilusiona e que estivo moi mal
tramitado polo anterior goberno. A
obra houbo que parala por non dis-
poñer dos terreos. O novo proxecto
saíu dunha mesa de consenso no
que participou tamén a plataforma
e conseguimos poñer en valor á
Seara no seu conxunto  converténdoa
nunha rúa con outro tipo de carac-
terísticas; facer unha zona pegada
ao mar cunha gran praza pública.
Á súa vez, temos outro proxecto
para reconstruír e poñer en valor
aos estaleiros como unha parte im-
portante do noso patrimonio marí-
timo pesqueiro.

Este ano o Inter céltico foi un pou-
quiño diferente?

Si, moi diferente.
Que valoración fas do festival?

Moi positiva. Primeiro de todo, que-
ro felicitar ao público, tivo un com-
portamento exemplar. 
Foi diferente porque tivemos que
limitar o aforo e foi a primeira vez
que o retransmitimos en streaming.
Casa de Tolos coa súa canle fixo
que fose posible, tamén foi diferente
porque tivemos un cartel cen por
cen galego e de máxima calidade.
Mereceu moito a pena  dicir alto e
claro que a cultura non ten que mo-
rrer con este virus, ten que poder
resistir porque é segura e impres-
cindible para as nosas vidas. Todas
as persoas que coñezo, durante ao
confinamento, leron un libro, es-
coitaron música, viron series, cine,
realmente  a cultura foi imprescin-
dible para nosa saúde mental.

Alén da cultura, o deporte local,
en concreto o remo, fixo unha tem-
porada espectacular?

Si que fixeron un ano extraordinario.
Tirán e Meira déronos un duelo na
liga galega espectacular, nunca se
vira tal emoción competitiva entre
estes dous grandes
Tamén teño que falar das Tripulacións
femininas das dúas sociedades. O
equipo xuvenil da Sociedade Deportiva
Tirán de bateis, primeiro campioas
galegas e logo campioas de España
no campionato de bateis que se cele-
brou en Meira. Tamén as senior da
Sociedade deportiva San Bartolomeu
que acabaron o terceiro posto no cam-
pionato de España. Temos unhas mu-
lleres loitadoras, bravas e fortes que
tamén dan boa mostra da capacidade
deportiva que ten Moaña. Quero feli-
citar a todas as entidades deportivas
da nosa vila por manter vivo o deporte,
a pesar das circunstancias, o deporte
tamén é fundamental nas nosas vi-
das.

Como están as relacións co PSOE
local?

A relacións son boas, somos un
equipo de goberno único. Cada forza
política ten as súas directrices pero
o equipo de goberno é sólido e está
firmemente cohesionado.

E segues considerando que o PP
fai oposición destrutiva?

Sinxelamente, o PP en Moaña non
se achega nin a ser oposición nestes
intres. Hai un desleixo tan impor-
tante da actividade política que
estou abraiada. Como se pode ir
pedir o voto hai pouco máis dun

ano, e hoxe por hoxe nin sequera
prepararse os asuntos do pleno.
Durante a pandemia este goberno
estivo só, ninguén da oposición fi-
xeron achegas en nada, non axuda-
ron en ningún  momento. So viñan
a boicotear todas as iniciativas que
propuxemos sen tan sequera ofrecer
ningunha alternativa. Creo que isto
non é facer oposición. En vez de
contribuír para que a veciñanza pui-
dese saír dunha situación de incer-
teza o mellor posible, só puxeron
obstáculos.
Neste sentido estou moi decepcio-
nada.

Cando estabamos no confinamento,
nunha conversa telefónica que tiven
contigo dixérasme algo que a min
pareceume moi bonito

Recordo esa conversa, pero non a
que te refires Tino.
Dixéchesme  que esperabas que
ao estar encerrados, o confinamento
non ensinara a ser mellores persoas
e que foramos capaces de apreciar
o bonito, o positivo e o importante
que é poder compartir o noso tempo
coas persoas queridas. Cres que
se conseguiu?

Eu creo que si, que valoramos máis
o poder estar coa familia e cos ami-
gos, pero a súa vez, tamén hai moita
xente que quedou moi crispada pola
situación. Hai moitas persoas que
quedaron moi afectadas e os medios
de comunicación non axudan, temos
que ter coidado e coidarnos enfronte
a pandemia, pero non podemos vivir
con medo e nun estado de crispación
constante. 
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BUEU

Félix Juncal, alcalde de
Bueu, e Silvia Carballo, con-
celleira de promoción eco-
nómica e turismo, visitaron
este mércores a fonte e o la-
vadoiro do Lago Mansiño,
situado no lugar de Monte-
mogos, na parroquia de Be-
luso. O Concello vén de cul-
minar unha actuación inte-
gral de mellora deste espazo,
que incluíu a reparación dos
muros perimetrais que leva-
ban varios anos derrubados
e o encintado da fonte e do
lavadoiro, e cumpre cunha
vella demanda da veciñanza
do lugar.

Estas obras foron levadas
a cabo polo persoal de cantería
e albanelería contratado no
marco do Plan de Emprego

da Deputación Provincial de
Pontevedra, e o obxectivo do
goberno local é continuar con
esta liña de recuperación e
mantemento do patrimonio
destes lugares. Por iso, o re-
xedor tamén aproveitou a visita
deste mércores para trasladarse
á zona de Xexide, onde se re-
pararán o lavadoiro e a fonte,
e ao de Portas, no vial que vai
do Outeiro á Barraca.

Juncal salienta que “debe-
mos revalorizar as fontes e
lavadoiros como lugares de
socialización e de mantemento
das nosas tradicións”. Neste
senso, destaca que esta liña
de traballo xa arrancou o pa-
sado ano coa rehabilitación
integral dos lavadoiros do Mie-
liño, A Graña e o situado no
barrio da Banda do Río. 

MOAÑA

O Concello de Moaña ven
de comunicar que o desfile do
Samaín previsto para o próximo
30 de autubro e que ía contar
co espectáculo “LUME” de
Troula Animación, queda pos-
posto ata novo aviso a conse-
cuencia das medidas tomadas

pola segunda ola de contaxios
da pandemia.

CANGAS

Este ano cobra especial re-
levancia no contexto da pan-
demia pola COVID-19 que es-
tamos a padecer.  Dende o 13
de outubro prolongarase ata
o 31 de decembro.

Rematadas as obras no lavadoiro
e da fonte do ‘Lago Mansiño’

O Concello de Moaña suspende o
desfile do Samaín ata novo aviso

MOAÑA

Con motivo da pandemia do
coronavirus, desde o Concello
de Moaña facemos un chama-
mento á veciñanza para que ex-
treme as precaucións, incidindo
no lavado de mans e en evitar
as aglomeracións de persoas,
así como facer seguimento das

indicacións emitida desde as au-
toridades sanitarias.

Medidas do Concello de Moaña
sobre coronavirus

Campaña de
vacinación da
gripe 2020 

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

sofimar
Suministros

Material eléctrico - Fontanería - Riego - Piscinas
sofimar



IMPResIonAntes PUestAs de sol. 
PRIMeRA líneA de MAR- vIstAs IslAs Cíes.

93 m2, 2 dormitorios, 2 baños, 3 armarios empotrados. 
Buen estado.  Plaza de garaje y trastero. jardín comunitario.

oPoRtUnIdAd¡¡¡

222.000€ negociables

666 85 45 17

se vende PIso en vIGo
Con teRRAZA Y vIstAs
Calle Chano Piñeiro  -  Beiramar.
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ChocolateríaCOCOA
Martínez
Garrido 14. 
Vigo

VIGO

O artista vigués, Alberto Ardid, inaugurou o pasado 16 de
outubro a súa  exposición 00:00 na sala Apostrophe da praza
Elíptica de Vigo. Alberto é un mozo de Vigo, gañador da
terceira edición do certame Plástika, o único concurso de arte
que se celebra na nosa cidade. En 00.00 o artista sitúa a
mostra nun eixo comprendido entre o tempo e a destrución
como punto de partida para a creación de novas realidades. O
talento de Alberto é motivo suficiente para que todo o que
poida non dubide en achegarse ata a praza elíptica a gozar da
súa obra. E así aconsellamos a os nosos lectores e lectoras
que quen poida, non perda a oportunidade de coñecela.

Alberto Ardid presenta a
súa exposición 00:00 na
sala Apóstrophe de Vigo
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VIGO

O Bloque Nacionalista Ga-
lego volveu esixir, máis unha
vez, respeito democrático cara
ao Pleno da Corporación Mu-
nicipal de Vigo após un novo
incumprimento do seu regula-
mento orgánico por parte do
alcalde. O concelleiro do BNG,
Xabier P. Igrexas, ausentouse
durante unha sesión extraordi-
naria en protesta pola decisión
“antidemocrática, autoritaria e
sectaria” de Caballero de du-
plicar o tempo de intervención
do grupo socialista no debate
sobre a modificación puntual
do PXOU no Barrio do Cura.

“Mentres Caballero tentou
amordazar o BNG reducindo a
4 minutos o tempo que puiden
intervir para explicar a nosa
posición, decidiu dopar ilegal-
mente o PSOE duplicando a
súa intervención até un total de
25 minutos”, denunciou Igrexas.
A situación tivo lugar na quenda
de debate da modificación pun-
tual do PXOU no Barrio do
Cura, único asunto na orde do
día do Pleno extraordinario de
hoxe. Despois da intervención
inicial da concelleira de Urba-
nismo, María José Caride, e
cando xa remataran as quendas
de palabra do BNG, Marea de
Vigo e Partido Popular, o alcalde
decidiu outorgarlle unha inter-

vención adicional ao portavoz
do grupo socialista, Carlos Ló-
pez Font, antes da réplica final
de Caride. Desta maneira os
tempos de intervención no de-
bate foron de 4 minutos para o
BNG, 10 minutos o PP e Marea
de Vigo, respectivamente, e un
total de 25 minutos para o
PSOE.

Igrexas formulou dúas cues-
tións de orde reclamando o
cumprimento do regulamento
orgánico do Pleno, que no seu
artigo 55.2 estabelece de ma-
neira “clara e incontestábel”
que nos debates o grupo de
Goberno só dispón de un único
turno de intervención, como
os restantes grupos políticos,
e un final de réplica. Diante
da actitude autoritaria do al-
calde, Abel Caballero, que de-
satendeu os reclamos do BNG,
o edil nacionalista abandonou
a sesión plenaria en protesta
durante a intervención de Font,
para despois reincorporarse ao
remate do debate e participar
da votación.

“Se o PSOE consideraba
que a concelleira de Urbanismo,
María José Caride, non tiña ca-
pacidade bastante para explicar
e defender de maneira solvente
a posición do seu grupo, o que
tiñan que facer era reconsiderar
se era a persoa indicada para

intervir e se é a adecuada para
dirixir a área de Urbanismo”,
contrapuxo Igrexas.

O portavoz municipal na-
cionalista demandou ao rexedor
que rectifique o seu talante an-
tidemocrático, no que confunde
“unha maioría absoluta lexítima
e democrática, que o BNG res-
peitamos, cunha especie de di-
tadura romana”, instándoo a
respeitar as “regras de xogo
democrático” e a cumprir o re-
gulamento orgánico do Pleno
que foi modificado en 2016
polo propio PSOE.

“Xa estamos demasiado afei-
tas e afeitos á permanente falta
de respeito ao Pleno, que é fal-
tarlle o respeito ás viguesas e
aos vigueses”, criticou Igrexas,
aludindo ao sistemático aban-
dono das sesións por parte do
alcalde cando se inicia o debate
de mocións ou á “desfachatez”
de ausentarse do último pleno
cando inda estaba sesionando
para dar unha rolda de prensa.
“Non se trata só de pedir respeito
ao BNG, senón de que se res-
peite o máximo órgano de re-
presentación democrática da ci-
dade”, remachou.  

O BNG abstívose na apro-
bación provisional da modifi-
cación puntual do PXOU do
93 para o ámbito do Barrio do
Cura. Igrexas, motivou esta po-

sición en recoñecer a necesidade
dunha intervención urbana nun
ámbito historicamente degra-
dado, mais na discrepancia de
que se acuda a unha vía urxente
cun “parche ad hoc” para esta
promoción privada a poucos
meses de que se presente o
novo PXOM.

“Que presa hai agora se du-
rante o PXOM anulado, de
2008 a 2015, non se moveu
unha soa pedra nese ámbito?”,
inquiriu, reclamando unha visión
“integral e de conxunto” e non
unha ordenación urbanística “a
pedazos” en favor de determi-
nados proxectos e determinados
grupos empresariais. “Onde está
o interese público xeral que
xustifique traer esta modifica-
ción? O único interese é o do
grupo promotor privado e o do
fondo de investimento voitre

que está detrás del”, insistiu.
O portavoz municipal na-

cionalista tamén criticou que
se rexeitaran 2 de cada 3 ale-
gacións veciñais ao proxecto,
nas que se demandaba unha
maior protección ambiental e
patrimonial, así como a raquítica
reserva de vivenda protexida.

“Di o PSOE que esta modi-
ficación puntual é unha boa no-
ticia. Desde logo para quen non
o será é para as 5200 viguesas
e vigueses rexistrados como
demandantes de vivenda pro-
texida, nunha cidade que xa
conta con 18.500 pisos baleiros,
cando vexan que de 400 vi-
vendas só 36 terán algún grao
de protección”, argumentou na
sesión plenaria.  Nese sentido,
Igrexas, cualificou de “resort
de luxo con vistas privilexiadas
á ría” o proxecto inmobiliario. 

O BNG de Vigo esixe respeito democrático ao Pleno

Avenida
AtlÁntica - Vigo
hola@ofaneco.com

640 696 403

MODA
ECOLÓXICA
E SOSTIBLE



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: VG-195-2011


