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Asemana pasada lía un estupendo
artigo no xornal Público titulado

“las feministas no odian a los hombres”
que forneceu o meu  convencemento de
que cando é imprecindible reafirmar o
obvio, estamos vivindo tempos moi es-
curos .Se cadra, no que se refire ao título
deste artigo tamén sexa preciso reafirmar
o obvio, que é: O BNG é unha forza po-
lítica nacionalista galega e a práctica
totalidade de persoas que constitúen o
seu corpus de militantes e votantes
tamén o son. As persoas que acreditan
no bloque outórganlle a súa confianza
para que a súa praxe política se desen-
volva na procura da defensa dos intereses
colectivos das mulleres e homes que
aquí vivimos.

Galicia é unha nación. Así foi reco-
ñecido no IX congreso de nacionalidades
europeas celebrado en Berna no mes de
setembro do ano 1.933. Galicia é unha
realidade nacional diferenciada pois po-
súe todos os riscos definitorios de tal

condición xa que : Ten un idioma propio,
un territorio xeográfico físicamente di-
ferenciado, unha tradición cultural de
seu  e un conxunto significativo de há-
bitos psicolóxicos inseridos na perso-
nalidade colectiva do pobo galego, incluso
na das persoas que negan a súa exis-
tencia.

Sentirse parte dunha comunidade
diferenciada é inherente á especie hu-
mana, pois non existe ninguén que non
se considere identificado con algunha
realidade colectiva. O nacionalismo ga-
lego nin é excluinte nin é
identitario.Todo o contrario, é solidario,
fraternal e internacionalista .Aqueles
que tratan de denigralo adxectivándoo
de maneira pexorativa  son ,en realidade,
o problema. Eles son incluíntes, si, pero
incluíntes a golpe de porra e tribunais
de excepción, pois non son capaces de
aceptar a liberdade do outro para decidir
se quere camiñar só, ou acompañado.
O nacionalismo político en Galicia é
minoritario pois as forzas políticas que
non entenden como pertinente asumir
esa posición concitan unha ampla maio-
ría de apoios na sociedade galega. Esta
é unha realidade obxectivamente in-

controvertible no momento presente.
Agora ben:

1)Ás forzas políticas galegas que en-
tenden que o mellor para Galicia é formar
parte do proxecto político estatal español
tal como está constituído actualmente,
non lles queda outra que considerar co-
lectivamente á realidade española para
decidir as súas posicións políticas. É
lícito ,lexítimo e perfectamente respec-
table. Pero o que non parece moi razo-
nable é considerar que 900 millóns de
investimento son unha labazada ao pobo
galego, e pola contra 800 millóns son o
maná caido dos ceos porque o gasto per
cápita é superior a outras zonas do
estado. É que ese investimento per cápita
non era entón superior nos orzamentos
do PP, cualificados como unha labazada
a Galicia?.O que resulta moi difícil de
comprender é que das máis de 200 en-
mendas que presentou o BNG ningunha
fose aprobada pola actual coalición de
goberno .Non  son capaz de atopar nin-
gunha razón que xustifique que se ne-
gocie con todas as forzas políticas que
formaron o bloque que lle deu a inves-
tidura a Pedro Sánchez menos co BNG.
No dou entendido que se aproben en-

mendas para mellorar o financiamento
doutras zonas do estado, pero non en
Galicia.

Agardo que o boicot a todo o que
presentou o BNG non se trate dunha
operación política para tratar de erosionar
ao bloque , derivada do medo que o seus
resultados nas autonómicas causou no
PSOE e en UP, porque de ser así as de-
putadas e deputados galegos destas dúas
organizacións estarían participando dun-
ha operación contra os intereses do seu
pobo, non por erosionar ao BNG, senón
por negar, co seu voto, un maior finan-
ciamento para os seus veciños e veci-
ñas.

2) As forzas que como o BNG enten-
den que o nacionalismo político non só
é unha posición emocional ou metafísica,
que tamén, senón que supón o camiño
para acadar unhas mellores condición
de vida para as maiorías sociais de
Galicia, deben de actuar en consonancia
co seu corpus teórico e traballar para
conseguiren dous obxecticos: -Tratar
de mudar a percepción da realidade da
maioría social de Galicia, e como o mar
que bate nas rochas e aos poucos modifica
a arquitectura das pedras que semellaban
inmutables,  conseguir que o naciona-
lismo sexa maioría algún día en Gali-
cia.-Defender no día a día os intereses
colectivos do noso pobo. E un orzamento
estatal, expansivo como poucos, que re-
corta 11 puntos o investimento no noso
país, só pode ser rexeitado, por quen de
verdade defende, e non di defender, os
intereses do pobo galego.

SOBRE O NACIONALISMO
GALEGO, A UTILIDADE DO BNG,
E OS ORZAMENTOS DO ESTADO

TINO LAGO / Director de A Nova Peneira
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Cando algo lles pica, a este xeito rancio
de pensamento, sacan de novo esa

teima que gardan de vello, e volven liala.
O problema son as linguas, din, xa que a
razón está perdida. Anque non calquera
lingua, non. O  problema é o galego que se
mete polo medio, co ben que estaría ser
monolingües, “y se acabó”. Foi un ministro
quen avivou a guerra, un tal Wert que por
tal motivo foi gratificado a París de la
France coa súa noiva e cun cargo moi ben
bonificado. Fixo unha lei educativa mala,
pero mala en calquera dimensión, tanto
que era necesaria a eliminación definitiva.
Non sei se con esta nova lei, pero si era
urxente enterrala. Ese señor inventou cou-
sas e así nos foi. Sacou a relucir termos
como “lingua vehicular”, “lingua común”
e sandeces polo estilo. Sen se dar conta
que quen fala de lingua “útil e rendible” é
o mesmo que non sabe que a tenrura é
calidade afectiva sen utilidade aparente,
nin beneficio versátil e menos aínda, bur-
sátil. Mais, esa xente que entenderá de
sentimentos? E aí chegamos, hai linguas
que son puro sentimento, a nosa éo. E
entón non a entenden. Des que a Xunta
acatou aquela lei da impiedade e das uti-
lidades, das vehicularidades e réditos pe-
cuniarios, o galego, que é o noso sentir, o
instrumento que nos constrúe como pobo,
sofre a reprobación unánime de “Ruedas,
Lagos e Pastores”, que pastorean  moitos
outros seguidistas trasnoitados. E atoparon

a discordia nesta batalla, coma sempre
perdida para nós, quen amamos ser quen
somos. Amamos o noso idioma orixinal e
propio. Propio en propiedade. Amamos a
Casa, a Nai, antes que outras casas e
outras nais.

Si, señores, tamén os meus fillos e
fillas entraron na escola falando galego
e saíron, ...menos mal que saíron!. Cando
saíron puideron recuperar o sentido co-
mún e loitar polo que saben é a súa per-
tenza, o seu código primeiro de enten-
demento, no medio doutros códigos ta-
mén válidos, doutros idiomas aos que
non lle confrontaron nada, nin foron
patrimonio privado de políticos. Aos  de
turno e a algúns tamén da oposición,
haberíalles que dicir “de novo” que os
idiomas non son de esquerdas ou de de-
reitas, non. Non son propiedade de nin-
guén en particular, non son de ningunha
ideoloxía, non son o Pazo de Meirás,
non son unhas accións das eléctricas.
Son algo moito máis serio, son os códigos
do pensamento e do sentir,  van por
dentro, moi cerca da dignidade do ser.
Xa sei, algúns por dentro non teñen máis
que fétidos desexos de desfeita. Entón
inventan cousas, de vez en cando, por
arte de maxia outro concepto novo: o
Galego se impón nas escolas! Non hai
ninguén que tal bravata poida crer! Nin-
guén! Ben se ve e ben o sabemos a tota-
lidade! Deixen de inventar, non teñen

alma de creadores. Non saquen o motivo
da loita, envóltos en vellas maneiras,
por acadar votos daquelas mentes naf-
talíticas que hiperventilan recendos dunha
ditadura nefasta quen tan tocados os
deixou, adobiada con modos mercantís
de ruindades, de pan envelenado, de ve-
hiculacións absurdas. A dignidade do ser,
...ai que lonxe lles queda! Nesa dignidade
está a verdade, mais tamén está unha
cousa que soñamos e non damos acadado,
a liberdade! E eles non nola traen. É un
concepto estraño, que cando  eles acadan
o poder, pensan posuír integramente.
Para eles a liberdade é facer o que eles
coidan, o que eles dispoñen, o que eles
mandan, o que eles consenten, o que
eles amparan.  Esa é a súa verdade, a súa
liberdade. O peor que “súa” é un posesivo
só deles. Anque, na súa liberdade, non
hai verdade, e con eles o país e o idioma

noso están perdidos, estamos perdidos
en liturxias e pantomimas, en escenifi-
cacións fraudulentas diante das cámaras,
en cifras mentidas, en medios de comu-
nicación comprados, subvencionados e
que dirán constantemente que a verdade
é a súa, a que inventaron.

Cada vez somos máis pobres en Casa,
en Orixe, en Matrimonio e Patrimonio,
na fortuna de ser, de expresarnos e falar,
de camiñar levados da ilusión que nos
reconforta. Habería que legalizar a pro-
tección da lingua minorizada e débil, da
lingua maltratada. Xa está ben de protexer
aos verdugos. Son tempos xa, e necesítase
lexislar para curar, para curarnos con
algún criterio de decencia e de respecto
a Nós. Nesta lingua vehicular deséxolles
paz e saúde, terra e un vindeiro ano,
moito mellor, tamén para desexarnos e
querernos. 

Lingua nosa, só é a nosa!BALDOMERO IGLESIAS
Mero 
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Apesar dos días transcorridos,
permíteme a insistencia de

dedicar esta opinión á polémica
xurdida tras a morte de Diego
Armando Maradona, que me en-
sinou tanto. 

Ensinoume, sobre todo, que non
avanzamos demasiado na loita fe-
minista. Pensaba que eramos moitas
máis as persoas que esixíamos to-
lerancia cero co maltrato e unha
postura firme nas manifestacións
públicas,  que fose quen de  trans-
mitirlles ás vítimas que estabamos
do seu lado e non iamos minimizar
nin un ápice a gravidade do pro-
blema. Mais non. Representantes
políticos, feministas declaradas e
amizades coas que cría compartir
ideoloxía e valores, encheron os
seus muros de gabanzas a un mal-
tratador finado.  

Enténdeme. Esta polémica non
vai de xulgar os mortos, vai de
xulgar as actitudes dos vivos, das
vivas. De persoas que logo de ma-
nifestarse reiteradamente como
aliadas feministas, desculparon ac-
titudes inaceptábeis porque era un
bo xogador de fútbol, porque nacera
nun berce humilde ou mesmo por-
que defendera causas para min tan
xustas como a loita das avoas da
Praza de Maio. De que me vale? De
que vale erguer o puño para de-
nunciar a opresión se ao baixalo

bates na cara dunha compañeira?
Eu bórrome de calquera revolución
que non sexa feminista, e tamén
de calquera feminismo que non
sexa contundente coa violencia ma-
chista. 

O rexeitamento ten que ser to-
tal, sexa a agresión que sexa e
veña de quen veña, ou non servirá
de nada. Pedides que separemos o
mito dos seus actos, sen darvos
conta de que o que nos proe non é
Maradona, es ti, o noso aliado,
que de súpeto minimizas un feito
que noutrora reprobabas porque
vén de alguén que admiras. Un
clásico. Sinalas co dedo ao asasino
do Telexornal mais cuestionas a
vítima se o acusado é o teu artista
favorito, o teu amigo ou o teu ir-
mán. “Levámola clara se nos viola
ou nos pega un futbolista famoso”
sentenciaba con acerto a artista
vasca Izaro Andrés nun incontes-
tábel vídeo que se fixo viral. 

Incrédulas advertímosche do
erro. E o maltrato? Non o sabías,
nos pasa nada. Borrarás o post,
desculparaste. Mais non. Non, na
maioría dos casos. Úneste a quen
nos nega, aos que din que somos
unhas feminazis que nin gozar do
fútbol deixamos os homes sequera.
Unhas violentas. Nós, que estamos
pedindo, precisamente, que con-
denedes a violencia! Nas redes to-

lérase calquera cousa menos que
as feministas nos ofendamos. Ata
nos din que estigmatizamos as dro-
gadiccións, cando precisamente in-
sistimos en que o maltrato non ten
nada que ver con iso, que hai moita
xente adicta que non pega. Pero
non van marcar catro tolas o que
mundo ten que pensar. E tiran para
adiante, mentres ti, no mellor dos
casos, calas.

Foi desolador que todo pasase
no 25N. Daría igual a data, mais a
coincidencia agrandou a imaxe do
paradoxo. Post contra a violencia e
post a favor de Maradona. Todo a
un tempo.  Ata a televisión pública
estatal mudou a emisión dun do-
cumental sobre a trata de mulleres
por outro contando o futbolista. 

O mundo ao revés. 
Ata que chegou Paula.
Foi un aceno pequeno: sentar

nun campo e dar as costas ás ondas
do machismo que nos estaban aba-
fando. Pero dou a volta ao mundo.
Porque a historia está chea de pe-
quenos xestos. De mulleres, como
Rosa Parks, que co simple aceno
de sentar, foron quen de cambiar
as cousas. Así que remato este mal
novembro pensando que quizás,
só quizás, aínda quede esperanza.
Quen sabe se Paula non che fará
dar a ti tamén a volta, para ser, de
novo, o noso aliado. 

Dar a voltaMONTSE FAJARDO 
Xornalista

“MILANA BONITA”
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MOS

Dende 2018 o arranxo dos semáforos das estradas
provinciais son competencia municipal, dende o
consistorio mosense chamaron en varias ocasión a
Deputación e se lle transmitiu por carta con acuso de
recibo que teñen a competencia deste suministro. Os
concelleiros ca alcaldesa a cabeza son coñecedores
desta medida e incluso varios concelleiros o recoñe-
ceron nun pleno. 

Na pasada fin de semana, o goberno municipal
decidiu poñer unha pancarta no semáforo de Guizán
baixo a escusa de que a Deputación non arranxa os
semáforos destas estradas. Decisión que tomaron a
raíz dunha denuncia do PSOE de Mos, feita polo
estado de abandono do semáforo de Puxeiros que
leva varias semanas roto.

En reiteradas ocasións os socialistas afirman que
lle solicitaron o Concello que arranxase os semáforos
de ditas estradas e así o fixeron pero nesta ocasión
decidiron non arranxalos  e colocar unha pancarta
que confunda a veciñanza.  A voceira socialista,
Victoria Alonso, di non entender este ataque de
mentir para manchar a imaxe dunha administración
gobernada por outra cor política poñendo en perigo
a seguridade viaria da veciñanza mosense. Engade
que non van permitir que minta e engane as veciñas
e veciños e pedirán explicacións tanto a actual
rexedora coma os concelleiros que se encargaron de
amparar esta mentira. Finaliza dicindo que o goberno
debería arranxar a maior brevidade os semáforos e
sacar unha pancarta que o único que serve e para
facer o ridículo cunha 
mentira.

Segundo o PSdG, O Concello
de Mos pon en perigo a
seguridade viaria da
veciñanza mintindo sobre a
Deputación de Pontevedra
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Cal é a valoración que fai o PSDG
de Mos sobre o arquivo, en primeira
instancia, da querela sobre o suposto
caso das facturas falsas de auga?

A alcaldesa xa anunciou a súa intención
de presentar recurso e non insistimos
en que deixe de dilapidar dunha vez os
cartos da veciñanza nalgo que xa se
amosou que non ten o máis mínimo
percorrido xudicial. Se quere seguir
pelexando contra muíños de vento que
o pague ela ou o PP, pero non o
conxunto da veciñanza de Mos. Xa no
seu día pagáronse as copias e os en-
víos.

Que copias e que envíos, a que te
refires?

Ela fixo copias daquelas simulacións
de recibos e cargounas ao concello.

Si?
Si, foron nos recoñecementos xudiciais
do ano seguinte. As fotocopias os re-
partos e os envíos daquelas notas nas
que a alcaldesa daba a súa versión,
xusto en campaña electoral, daqueles
feitos, pagounas toda a veciñanza de
Mos. Tamén fixeron un pleno extraor-

dinario sobre este tema, máis gastos, a
agora aínda nos queren facer pagar o
recurso.

Ben, alén de expresar o teu desa-
cordo co recurso que a alcaldesa
anunciou que ía presentar, quería
que valoraras o contido da sentencia
en primeira instancia?

Pois todo parecía indicar que ía rematar
así. Aquilo era máis que evidente que
non tiña o menor percorrido. Nin se lle
cobrou nada a ninguén, nin había ma-
neira de pagar nada.

E a xente que dixo que si foi pagar?
Ben, iso só pode pagar en medios de
comunicación que se prestan a ese tipo
de cousas. A pagar que?, a pagar a
onde?. Aqueles papeis  xa advertían de
que se trataba dunha suposición do
que podería pasar se se privatizase o
servizo de augas.

O partido socialista ten previsto al-
gún tipo de movemento político
sobre este asunto?

Algo faremos si, pero estamos a estudiar
distintas alternativas e cando o decida-
mos xa informaremos puntualmente.

Unha cousa breve fora deste asunto:
Recentemente o teu compañeiro Ale-
jandro Figueroa foi expulsado do
pleno pola alcaldesa sen terlle cha-
mado a orde previamente, non ides
facer nada ao respecto?

Poderiamos telo denunciado para de-
clarar o pleno nulo, pero por responsa-
bilidade coa veciñanza, decidimos non
facelo. Agora ben manifestamos o noso
malestar nas redes sociais e dicimos
alto e claro que non imos consentir
que tal cousa se volva a repetir.

VICTORIA  ALONSO, VOCEIRA DO PSDG DE MOS

“A ALCALDESA DE MOS DEBE
DEIXAR DE GASTAR OS CARTOS DA
VECIÑANZA EN CRUZADAS
PERSOAIS”

ARQUIVADA A QUERELA DA ALCALDESA DE MOS CONTRA A COMUNIDADE DE
MONTES DE TAMEIGA POLO CASO DAS SUPOSTAS FACTURAS FALSAS DE AUGA
Como era previsible, para calquera que tivera ollos par ver e que non estivera fanatizado a priori, a querela que presentou a  alcaldesa de Mos contra a
comunidade de Montes de Tameiga, por algo que non parecía outra cousa ca uns billetes do monopoly, foi arquivada en primeira instancia. Nós falamos coa
voceira do PSOE, Victoria Alonso, e co do BNG Gustavo Barcia para coñecer a súa opinión ao respecto. Ambos amosaron o convencemento de que non se podía
esperar outra cousa como resultado dunha acción xurídica carente do máis mínimo rigor que só supuxo dilapidar aínda máis as maltreitas arcas públicas
mosenses. Asemade ambos manifestan o seu malestar polo recurso que a alcaldesa anunciou que presentaría pois , ao seu xuízo, só vai supor tirar ao lixo con
máis diñeiro público.



Que valoración fai o BNG do ar-
quivo xudicial da querela presentada
pola alcaldesa de Mos sobre o asunto
das supostas facturas falsas de auga?

Ben, é a crónica dunha morte anunciada.
Xa desde o principio a alcaldesa e o
grupo de goberno foron advertidos de
que esa vía non tiña percorrido, e que
se trataba dunha fabulación máis das
súas para tentar quitar rédito político.
A conclusión deste episodio é que a al-
caldesa por unha cuestión puramente
persoal contra a comunidade de Montes
e as traídas de augas está a gastar os
cartos do concello. E xa non é o primeiro
revés xudicial que sofre a alcaldesa.

A que te refires?

Pois por exemplo ás protestas do mul-
tiusos e tamén cando tentou acusar a
uns veciños que tiñan unhas faixas nas
súas casas.

A alcaldesa de MOS utiliza a vía
xudicial con obxecto de beneficiar
os seus intereses políticos?

Si, evidentemente, si. Fai un uso abusivo
e partidista para ir en contra dunhas
asociacións que están en contra da abe-
rración urbanística que sería o Centro
Comercial en Tameiga.

Non sei cal é a túa opinión pero eu
teño a sensación de que a difusión
mediática do resultado da querela
foi moitísimo menor cá que se lle
deu á súa presentación?

Estou de acordo contigo. De feito
nalgún medio sacaron  a nova do
arquivo porque a alcaldesa anunciou o
recurso, senón non creo nin que saíra.
Só hai que ver o que se gasta o concello
en publicidade en certos medios para
darse de conta de por que acontecen
estas cousas.  E asemade paréceme
moi interesante salientar a evolución
das declaracións dalgúns que antes do
xuízo afirmaban categoricamente que
estabamos ante un delito e diante da
xuíz xa non sabían nada e todo eran in-
terrogantes.

O BNG vai desenvolver algún tipo
de iniciativa política ao respecto
deste tema?

Estamos traballando en diversas hipó-
teses pero si, algo faremos con seguri-
dade. Cando menos, unha petición de
desculpas si que lle imos facer.

entrevista
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GUSTAVO BARCIA

"O MAGO MARCO DESEXA SAÚDE PAZ, FELICIDADE E
FRATERNIDADE A TODOS OS LECTORES E LECTORAS"

“O ARQUIVO DESTA QUERELA É A 
CRÓNICA DUNHA MORTE ANUNCIADA”



a louriña
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MOS

A pasada fin de semana o concello de
Mos festexou un acto de decenas de persoas
na inauguración dos dous campos de ades-
tramento que o Celta de Vigo fixo nos
montes comunais de Pereiras, no cal contaron
coa presenza do presidente da Xunta, o ex
presidente da Deputación de Pontevedra e
outras autoridades. O Partido Socialista non
da crédito ante a falta de “sentidiño” da al-
caldesa e estes representantes públicos os
cales piden a poboación que extremen as
precaucións e que se conteñan de facer reu-
nións, ademais de moitas outras recomen-
dacións.

En un concello no que a veciñanza ten
que acostumarse a acatar as normas impostas
pola Xunta de Galicia e o concello de Mos
polo ben de todas e todos, como o peche
dos locais de hostalería ou o cese da activi-
dade dos nosos centros asociativos e culturais
por garantir a seguridade da veciñanza, a
alcaldesa de Mos xa vai polo segundo acto
multitudinario no concello. 

É totalmente comprensible escoitar estes
días no noso concello voces de incredibili-
dade por parte da veciñanza que ve como o
concello de Mos non ofrece nin un so acto
cultural de moita menor envergadura para a
veciñanza e así dar apoio a este sector que
tan mal o está pasando en esta crise sanitaria
e económica, pero si estamos vendo actos
coma a volta ciclista e esta inauguración
onde se albergaron decenas de persoas.

Victoria Alonso, voceira socialista no
consistorio mosense, quere deixar claro que
o Partido Socialista de Mos non recibiu
ningunha invitación a esta inauguración
como se facían eco nos medios de comuni-
cación, e manifesta que aínda que así fose,
os socialistas de Mos non asistirían xa que
non estamos de acordo en facer este tipo de
eventos nestas circunstancias.

Di non estar sorprendida pero si preocu-
pada pola actitude de Arévalo. A veciñanza
de Mos non merece ter unha alcaldesa que

teña dúas varas de medir en esta situación
que estamos pasando. Cando se trata de lu-
cirse como unha raíña non perde a oportu-
nidade custe o que custe, e mentres dille as
e os mosenses que teñan sentidiño e se que-
den na casa. 

Multitudinarios actos municipais mentres
a veciñanza sofre o peche da hostalaría e
o cese das actividades culturais

Afirman que a Xunta non ofrece
partidas para ampliar o centro
de saúde de O Porriño

"25 ANOS CON VÓS
E MILLÓNS DE GRAZAS

A TODOS OS NOSOS
CLIENTES E AMIGOS

POLA SÚA COMPAÑÍA
E CONFIANZA"

O TEU
XORNAL

EN GALEGO

PORRIÑO

A deputada autonómica pon-
tevedresa, Leticia Gallego e a
alcaldesa, Eva García reiteraron
que a Xunta de Galicia e o PP
local “están a mentir cando afir-
man que hai partida nos Orza-
mentos Xerais de Galicia 2021

para a ampliación do Centro de
Saúde do Porriño, sinalou a re-
xedora.  “Por agora no proxecto
orzamentario que a Xunta en-
tregou aos grupos políticos no
Parlamento de Galicia non hai
consignación para a ampliación
do Centro de Saúde do Porriño”,



MOS 

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, o
tenente alcalde, Camilo Augusto, e o edil
mosense da parroquia de Cela, Gonzalo
Alonso, visitaron as obras de acometida
da rede de saneamento no Camiño do

Monte de Pardellas na parroquia de Cela.
Estes traballos lévanse a cabo a través do
Plan Concellos e mediante os mesmos
instálanse un total de 467,97 metros de
tubería e darase servizo a 18 vivendas e
72 habitantes. Dentro desta mesma sub-

vención do Plan Concellos 2020, a ad-
ministración local mosense acometerá
tamén o proxecto de ampliación da rede
de saneamento integral nas parroquias
de Louredo e Guizán. Sumando entre as
tres parroquias, Cela, Louredo e Guizán,
un orzamento de 249.688,42 euros. O
prazo estimado da execución das obras é
de 3 meses para cada un dos colectores
que se proxectan, incluído o estudo e
preparación das mesmas. Na parroquia
de Louredo os colectores proxectados na
instalación do saneamento acometeranse
nas zonas da Estrada Peinador-Os Valos
e a Estrada Alto de Barreiro Santiaguiño.
Instalaranse 1.026,93 metros de tubería
e darase servizo a 25 vivendas e 100 ha-
bitantes. E en Guizán no Camiño do
Crasto e no Camiño da Ponte. Instalaranse
1.067,18 metros de tubería e darase

servizo a 22 vivendas e 88 habitantes.
En total poderán conectarse ao saneamento
65 vivendas das tres parroquias.

Sobre estas obras os representantes
municipais declaraban que “desde o Con-
cello de Mos continuamos a dar pasos e
avanzando cara a consecución do sanea-
mento integral no municipio, e facémolo
tocando todas as fases: tras anos de aco-
metidas nas que se daba servizo a moitas
vivendas, agora atopámonos realizando
as fases máis complicadas que corres-
ponden a tramos máis difíciles e nos que
hai menos vivendas; que son as que que-
daron para o final”. Anunciaron que “para
rematar todo o saneamento pendente e
lograr o saneamento integral en Mos
queda pendente unha inversión total de
1 millón de euros que se executará ao
longo do vindeiro ano”. 
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Comezan as obras de saneamento no Camiño do Monte de Pardellas, Cela
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PORRIÑO

Os centros educativos do Po-
rriño centralizan a recollida so-
lidario de alimentos e produtos
de hixiene infantil coa ocasión
da celebración o pasado martes
1 de decembro o “Giving Tues-
day” ou “Martes de dar”, un
movemento internacional que
quere incentivar e multiplicar
as boas accións das persoas. 

Este ano 2020, por iniciativa
dos nenos e nenas do Porriño e
segundo acordouse no último
pleno infantil celebrado, reali-
zoue unha recollida específica
de alimentos, leite e produtos
de hixiene para bebés para a
súa posterior distribución entre

as familias do concello con me-
nores recursos. Recomendábase
doar cremas, toalliñas, purés,
leites e alimentos infantís de
todo tipo.

A alcaldesa Eva Garcia e a
concelleira de Educación, Lour-
des Moure acudiron ese mediodía
ao CEIP “Fernández López” a
entregar o seu donativo e a com-
probar co director do colexio,
Benito Rodríguez como vai a
campaña. A recollida aínda con-
tinuou uns días máis.

O “Giving Tuesday” ou
“Martes de dar” naceu como al-
ternativa ao Black Friday e Cyber
Monday, que promoven o con-
sumismo.

Os centros escolares do Porriño centralizan
a recollida solidaria do #GivingTuesday

"OS NOSOS MELLORES DESEXOS DE SAÚDE FELICIDADE E
PAZ PARA TODOS OS NOSOS CLIENTES E AMIGOS"

PORRIÑO

A Concellería de Infraestruturas do Concello do Porriño que
dirixe Pedro Pereira, informa sobre a execución das obras de
asfaltado do camiño de Liboeira ao Covelo, na parroquia de Atios.

Estes traballos realízanse ao abeiro do “Plan Concellos 2020”
da Deputación de Pontevedra.

Asfaltado do camiño de Liboeira ao
Covelo, en Atios

BAR
BUGA
PIZZAS, 
BOCATAS E
MENÚ DO DÍA
EN PUXEIROS
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A alcaldesa lamenta "o gasto inútil"
de 5.000€ en dietas polo pleno
innecesario solicitado polo PP

PORRIÑO

A alcaldesa, Eva García valorou que
o pleno municipal extraordinario celebrado
o pasado 10 de decembro a solicitude do
Partido Popular “foi baleiro de contido e
un dispendio innecesario”. A rexedora
indicou que “para catro asuntos que non
xustificaban semellante convocatoria”, a
celebración deste pleno municipal “cus-
toulle aos cidadáns de O Porriño 5.000 €
en dietas de asistencia dos corporativos
que, por certo, non cobramos os membros
do goberno municipal”. “Unha cantidade
de cartos que poderiamos ter aforrados
coa que poderíamos dar de comer a moita
xente no Banco de Alimentos”, segundo
García de la Torre.

A alcaldesa considera que o PP “estaba
no seu dereito de pedir este pleno” pero
lamentou a pinza que “están a facer agora

as dúas concelleiras de EU Son que están
a prestarlle cos seus votos apoio ao PP
en calquera tropelía que queira come-
ter”.



Poderán tildarnos ás ecoloxistas de ter
prexuízos, pero calquera anuncio con-

xunto de Inditex e a Xunta cáusanos arrepíos.
Cando ao mastodonte téxtil xúntaselle un
goberno galego emperrado en facer do fu-
turo o vertedoiro do presente, nin a candidez
volteriana agardaría algo bo do asunto. 

Aínda así nun alarde de obxectividade
imos evitar colmatar de consignas estas
liñas e desmiuzar que é a viscosa e que
consecuencias tanto económicas como
ambientais terán o plan anunciado de
«Levar a madeira dos bosques galegos
nas nosas chaquetas» polo que a Xunta
pretende captar fondos do programa eu-
ropeo Next Generation para extraer celu-
losa e posterior elaboración da tela vexetal
denominada viscosa ou raión. E non menos
importante, saber se hai algo desa cousa
pegañenta nos meus vaqueiros de toda a
vida??

A viscosa está presente nas prendas
estivais, lixeiras e transpirables, pero
tamén nos cueiros, gasas para curas ou
mesmo nas máscaras que os tempos covid
obríganos a usar acotío.

A produción de viscosa pode darlle un
pulo á explotación madeireira do rural
galego tan depauperado polo afundimento

do prezo do eucalipto para pasta de papel.
A demanda de celulosa para a súa produ-
ción potenciaría as labores de silvicultura
tanto de montes comunais como privados
que podería ser pedra angular dun cambio
na política forestal galega. Os números da
portada do proxecto deixan clara a súa
potencialidade: unha inversión inicial de
950 millóns para acadar unha produción
de 250 mil toneladas de viscosa o que
equivale a unha demanda de 1,5 millóns
de metros cúbicos de madeira.

Antes de continuar, imos contextualizar
primeiro estas cifras. En Galicia, o apro-
veitamento madeireiro alcanza os 10 mi-
llóns de metros cúbicos. A explotación é
minifundista, un de cada seis galegos
posúe unha tira de monte. Actualmente
para os propietarios forestais tanto par-
ticulares como comunidades de montes
supón uns ingresos duns 278 millóns de
euros. Uns ingresos que repercuten prin-
cipalmente no medio rural e contribúe a
xerar actividade e rendas tanto a 450.000
propietarios particulares e a 150.000 co-
muneiros, así como aos miles de traba-
lladores do sector.

Pero non todo está tan repartido no
sector forestal galego, hai dous grandes

acaparadores de cifras bendecidos pola
actual política forestal da Xunta. O euca-
lipto, a praga dos nosos montes, suma o
60% da cota anual de madeira. O segundo
protagonista, e non menos denostado
polo ecoloxismo galego, é ENCE. A pasteira
mobiliza case un terzo da explotación to-
tal.

Os propietarios das explotacións non
terán nada en contra dun novo e forte
poxador pola súa madeira, pero que sucede
cos dous grandes protagonistas, como
lles afectará a intrusión da viscosa no seu
reino. 

O eucalipto sae indemne, xa que esta
especie é idonea para a obtención da ma-
teria prima necesaria para a elaboración
da viscosa. Isto podería mudar para esta
alóctona pirófila cunha nova política fo-
restal que potenciara a replantación con
especies axeitadas para a produción de
pasta pero menos propagadoras do lume
e senon autóctonas alomenos non colo-
nizadoras.

A entrada de Inditex no sector forestal
non pode deixar impasible a ENCE, acos-
tumada a ditar o prezo da madeira para
pasta pode verse forzado a poxar por cada
corta se hai hostilidades entre ambos xi-

gantes industriais. A existencia de materias
primas máis que suficientes para satisfacer
a demanda marcará seguro un escenario
de colaboración para continuar forzando
un baixo prezo da madeira. Ante este
dumping persistente pouco amparo ato-
parán no goberno galego os centos de
miles de modestos silvicultores que terán
que enfrontarse a estos dous xigantes. A
asimetría impondrá a súa lei.

Se ben as consecuencia ecosociais ne-
gativas do proxecto no sector primario
poderían solventarse coa acción decidida
do regulador, dificilmente pode agardarse
esta participación activa do actual Goberno
da Xunta que leva un decenio pertrechado
no laissez faire. Hai medidas concretas
que podemos esixir ao regulador sen que
de novo nos tachen de pretender furar os
pilares do sistema. Algo tan sinxelo como
prohibir as cortas de árbores de menos de
30 anos. Marcar así como limiar unha
lonxevidade que garanta que o espécimen
tallado capturou moito máis dióxido de
carbono que o liberado no proceso de
transformación de materia prima en pro-
duto final. Esta medida, ademais de incidir
positivamente no quecemento global, do-
taría ás comunidades de montes e pe-

Dos bosques ás pasarelas: os glamurosos da costa
PATRICIA GRELA, ALBERTO RIVERO E CRISTÓBAL LÓPEZ
Ecoloxistas en Acción Galiza
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HORIZONTAIS:
A EX XOGADOR MADRILEÑO DO CELTA ENTRE FINAIS DA

DÉCADA DOS 70 E PRINCIPIOS DA DOS 80.
B GRAXA QUE ENVOLVE O INTESTINO DO PORCO-MULLER

SEN ROUPA-999.
C COLOCADAS EN POSICIÓN HORIZONTAL-MANTRA

SAGRADO DAS RELIXIÓNS DHARMICAS.
D CONECTADO A INTERNET-NO MOMENTO PRESENTE.
E SÍMBOLO QUÍMICO DO POTASIO-ENCHERON UN

RECIPIENTE POR COMPLETO.
F TINTURA EMPREGADA COMO REMEDIO EN

CONTUSIÓNS E ESCORDADURAS-……. SANTOMÉ, EX
DEFENSA DO CELTA NATURAL DE MOAÑA.

G DO REVÉS FAMOSO COMPOSITOR INDIO NADO EN 1977-
……ROMANA, LONGO PERIODO DE ESTABILIDADE QUE
VIVIU O IMPERIO ROMANO-50.

H NOTA MUSICAL-SOCIEDADE ANÓNIMA-UN-RÍO DE
ITALIA.

I PRONOME PERSOAL DE TERCEIRA PERSOA FEMININO-
XACOBE EN LATÍN.

K 1.000-ACCIÓN DE PESCAR-A PENÚLTIMA VOGAL-101.
L ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DO TRABALLO-EX

CENTROCAMPISTA BRASIEIRO DO CELTA ENTRE FINAIS
DA DÉCADA DOS 70 E PRINCIPIOS DOS 80-UN.

M POSESIVO FEMININO PLURAL-O PRIMEIRO XOGADOR
IUGOSLAVO DA HISTORIA DO CELTA

VERTICAIS:
1 O QUE PRCTICA JUDO- EX DEFENSA DO CELTA E DO

VALLADOLID, NATURAL DE SALVATERRA.
2 CASAN, PEGAN, ALÍAN-TERMINACIÓN DE INFINITIVO-

SÍMBOLO QUÍMICO DO ALUMINIO-IZQUIERDA UNIDA.
3 EX DEFENSA DO CELTA NATURAL DE ZAMORA-MULLER

QUE TEN CAPACIDADE PARA ALGO.
4 NOVAS-VOGAL-LETRA DE PLURAL.
5 500-PRESTIXIOSA FOTÓGRAFA ESPAÑOLA.
6 AGACHARSE DOBRANDO OS XEONLLOS-A BANDA DE

ANGUS YOUNG.
7 SATÉLITE DO NOSO PLANETA-A ÚLTIMA VOGAL-PERDEU

O EQUILIBRIO.
8 CASA DE CAMPO CON TODAS AS ÚAS TERRAS E

PERTENZAS-SON QUE PRODUCEN AS CRÍAS DE
PAXAROS-1.050.

9-A ÚLTIMA VOGAL-TECIDO QUE SE USA PARA FACER
VENDAS-OBXECTO QUE FLOTA, SUXEITO AO FONDO DO
MAR PARA QUE SIRVA DE SINAL.

10-EXPRESA ALEGRÍA-DO REVÉS RENDEMENTO QUE
PRODUCE O CAPITAL AFORRADO-VOGAL-REPÚBLICA
FEDERAL.

11- EX DIANTEIRO DO CELTA NA DÉCADA DOS 80, NATURAL
DE MURCIA-O PARTIDO DE MIQUEL ICETA-UN.

12-O XOGADOR QUE MÁIS PARTIDOS DESPUTOU NA
HISTORIA DO CELTA-98

o encrucillado de Khan Deán

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

SOLUCIÓNS:
HORIZONTAIS A-JUANDELCURA.    B-UNTO-NUA-IM.    C-DEITADAS-OM.    D-ONLINE-AGORA.    E-K-ACUGULARON.    F-ARNICA-
SUSO.    G-OAAR-PAX-L.    H-LA-SA-I-PO.    I-ELA-IACOBUS.    K-M-PESCA-O-CI.    L-OIT-ADEMIR-I.    M-SUAS-CULAFIC   VERTICAIS:
1-JUDOKA-LEMOS.    2-UNEN-R-AL-IU.    3-ATILANO-APTA.    4-NOTICIAS-E-S.    5-D-ANUCAAISA.    6-ENDEGAR-ACDC.    7-LUA-U-
CAEU.    8-CASAL-PIO-ML.    9-U-GASA-BOIA.    10-RI-ORUX-U-RF.    11-AMOROS-PSC-I.    12-MANOLO-IIC
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quenos cultivadores dunha vantaxe com-
petitiva coa que facer fronte ao dumping
persistente. 

Abordemos agora o propio proceso de
elaboración da viscosa. Se ben este, con-
centrado nas plantas de procesamento,
non terá unhas consecuencias tan espa-
lladas pola xeografía galega como o ex-
tractivismo madeireiro, por contra parece
que as súas consecuencias ambientais
non serán menos graves, xa que o proceso
de produción da viscosa depende en gran
medida de produtos químicos tóxicos
como o disulfuro de carbono, o hidróxido
de sodio e o ácido sulfúrico, utilizados
para romper a celulosa e transformala en
fibra de  viscosa.

Por suposto hai solucións técnicas
para a elaboración non carrexe residuos
contaminantes. Non son medidas ignotas:
encapsular os procesos contaminantes,
depurar os refugallo e reciclar máis reu-
tilizar os reactivos contaminantes. Pero
estas medidas profilácticas teñen un custe

que o fabricante non quere descontar da
súa conta de resultados senón é obrigado
polo regulador. Outra vez batemos na
mesma pedra, un regulador ausente e
permisivo coas agresións ao medio am-
biente.

Tantas veces topamos as ecoloxistas
co mesmo modus operandi industrial e
complicidade gobernamental que podemos
oficiar de arúspices con só recitar de me-
moria: “a vertedura destas substancias
químicas nos regatos aledaños sen un
tratamento previo axeitado afectará gra-
vemente ao delicado equilibrio natural
dos ecosistemas, o que provoca a morte
de peces e outros organismos acuáticos,
máis as afeccións a través da cadea trófica.
A exposición tanto dos traballadores das
factorías como dos habitantes locais aos
produtos químicos, conducirá a graves
problemas de saúde, tales como síntomas
neurolóxicos e psiquiátricos, ataques car-
díacos e accidentes  cerebrovasculares.”

Seica o primer paso para impedir que

a cidadanía sexa enganada e esixa ao re-
gulador amparo é desmontar as campañas
de greenwashing, tanto as deseñadas por
estas grandes corporacións como as dos
gobernos que as auspician. Cinco anos
despois da aprobación dos acordos de
París necesitamos menos publireportaxes
edulcurados de verde na prensa e máis
medidas reais contra a contaminación in-
dustrial. Esgótase o tempo mentres agar-
damos medidas gubernamentais ambi-
ciosas para atallar o dererioro ambiental
e climático. A única medida coercitiva
contra estos xigantes industriais é articular
unha maioría social capaz de desafiar o
seu poder  e apostar por unha transición
xusta cara a un modelo económico que
respecte a vida no planeta. Pero non con-
fundamos consignas con pronósticos, dis-
tamos moito dese empoderamento cida-
dán, aínda resta unha gran tarefa de po-
linización para acadar esa maioría de
cambio. 

O tic tac ecolóxico ecoa na nosa cabeza

e a historia roéndonos na caluga danos
folgos para enfrontanos a estes xigantes
sen que nos amedrenten. Son máis ben
algúns muiños o que comeza a arrepiarnos. 

Por qué non aproveitar a oportunidade
que nos brindan os fondos europeos para
explorar novos modos de subsistencia
sostíbles que creen un verdadeiro tecido
productivo que alimente o país, en troques
de seguir espoliando os recursos naturais
e a paisaxe galega?

Chegados a este punto, co colapso dos
ecosistemas a petar na porta e co cambio
climático xa moi presente na nosa terra,
non parece prudente afondar nun modelo
de consumo de “usar e tirar” e nun
modelo forestal baseado en especies pi-
rofíticas, que xa deu mostras da súa pe-
rigosidade en tempos recentes. Son tempos
de reflexión, pero tamén de supervivencia.
Esa supervivencia, dada da emerxencia
climática na que xa estamos inmersos,
obríganos a replanxear moitas cousas,
tamén a nosa economía. 
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O PORRIÑO

Eva García, alcaldesa de O Porriño ven
de manifestar a súa satisfacción polo alivio
das restricións no Porriño que ven de decidir
a Consellería de Sanidade, despois de escoitar
ao comité clínico.

A alcaldesa felicitase de que a Xunta
aceptase equiparar ao Porriño cos concellos
de Mos, Vigo, Gondomar e Nigrán cos que
recuperará plena mobilidade que foi unha
petición expresa que Eva Garcia de la Torre
realizou onte ao conselleiro de Sanidade, coa
ocasión da reunión telemática semanal que
Julio Garcia Comesaña realiza cos alcaldes
da área de Vigo. 

Ademais O Porriño pasa ao nivel medio-
alto de restricións o que implica que o sector
da hostalaría poderá abrir o interior dos seus
establecementos cun aforo do 30%. Mantense
o aforo do 50% nas terrazas, o límite de catro
persoas por mesa (sexan ou non conviventes)
e o peche de cafeterías, bares e restaurantes a
partir das 17 horas. 

A xunta alivia as restricións
no porriño e se recupera a
mobilidade con Vigo e Mos

MOS

A Xustiza acabou desmontando
o circo mediático de Nidia Arévalo.
Despois de acusar  a varias persoas
de cometer distintos delitos, ofrecendo
publicamente nomes e apelidos para
poñelas no punto de mira, o Xulgado
de primeira instancia do Porriño de-
cidiu arquivar as dilixencias o pasado
16 de novembro. O episodio das su-
postas “facturas falsas” da auga non
supuxo ningunha infracción: nin fal-
sidade documental, nin suplantación
de identidade, nin delito electoral. O
auto deixa ben claro que esas cartas
nunca se repartiron e que só chegaron
á casa dunha empregada de correos
que as colleu.

Todas as acusacións realizadas
pola alcaldesa foron desmentidas,
pero o dano xa está feito. Non res-
pectou en ningún momento a pre-
sunción de inocencia consagrada nas

leis fundamentais e a maiores acusou
a PSOE, Gañamós e BNG de ser
cómplices deses delitos. Non dubidou
en ofrecer varias roldas de prensa,
en sede institucional, para amplificar
o alcance da súa acción propagan-
dística e chegou a convocar un pleno
extraordinario no que só participou
o PP. Todo isto, por suposto, empre-
gando diñeiro público para tratar de
sacar o máximo rédito político.

A alcaldesa emprendeu unha cru-
zada persoal contra a Comunidade
de Montes de Tameiga e as traídas
de auga que se opoñen ao pelotazo
urbanístico e especulativo que pre-
tenden perpetrar o PP e o señor Mou-
riño no monte veciñal. Nesta batalla
partidista, non dubidou mandar cartas
á veciñanza, en pleno período elec-
toral, en nome do goberno municipal.
Dende logo, todos os cartos malgas-
tados para ir aos tribunais estarían

moito mellor investidos en servizos
sociais, cultura ou emerxencias que
en asuntos persoais e intereses espe-
culadores do PP.

Os tres grupos da oposición no
Concello de Mos, PSOE, Gañamós
e BNG, consideramos inaceptable
que se acose e se inxurie a unha
parte da veciñanza desta maneira.
Por este motivo, imos exercer o de-
reito de convocar un pleno extraor-
dinario para solicitar a dimisión da
alcaldesa, esixirlle unha petición de
desculpas públicas e instala a retirar
a denuncia. As concelleiras e os con-
celleiros dos tres grupos que subs-
criben este documento comprometé-
monos, ademais, a devolver ás arcas
municipais o importe das dietas que
nos correspondan pola asistencia ao
pleno. Preferimos que ese diñeiro
sexa destinado a gastos derivados da
pandemia.

O PSdeG-PSOE, Gañamós e BNG din que Mos non
merece unha alcaldesa que acosa e inxuria á veciñanza



Ante a próxima chegada das festas de
Nadal, e despois dun mes coa hosta-

laría pechada nas principais poboacións
galegas, con peches perimetrais de boa
parte de concellos e áreas sanitarias, con
limitacións ou prohibicións de xuntanzas
entre persoas non conviventes,  o goberno
galego iniciou o que Feijoo denominou
como a” desescalada” en Galicia, con certa
relaxación no que as xuntanzas de non
conviventes se refire, cunha apertura a
medio gas da hostalaría e co mantemento,
incluso nalgún caso o endurecemento ,
dos peches perimetrais. Ben é certo, que
este mes de restricións deu resultado en
canto a que todos os números que indican
o estado da epidemia son mellores que no
mes pasado. O número de contaxios diarios
reduciuse, a incidencia acumulada  tamén(
de feito Galicia deixa de estar e risco
extremo ao termos unha incidencia menor
a 250 casos por cada 100.000 habitantes)
a presión hospitalaria e notablemente in-
ferior, e as taxas de positividade son tamén
moito mais baixas que no momento de
decretar as restricións de mobilidade. Porén
de ningún modo se pode dicir que a
situación estea baixo control. A día de re-
dactar este texto , 6 de decembro, o SER-
GAS notificou 296 persoas diagnosticadas
no día anterior. Estamos nun abano de
entre 250 e 350 persoas que cada día son
detectadas como novas infectadas polo
virus que mudou a vida de toda a humani-
dade. Arredor de 300 contaxios ao día,
nun contexto de moi severas limitacións
no contacto social, indican con claridade a
existencia de transmisión comunitaria. E a
inminencia das festas de Nadal, coa con-
seguinte relaxación das medidas de pre-
vención e o inevitable aumento de xuntanzas
familiares fai temer aos epidemiólogos
que a partir de xaneiro volvamos sufrir
outro repunte de contaxios.

A evolución dos acontementos parece
indicar que a estratexia de convivir co

virus tratando de minimizar os seus efectos
, no mellor dos casos, pode servir para que
se produzan curvas de ascensos e descensos
en directa relación coas medidas restritivas
existentes. É dicir, cando menos elevadas
son as limitacións de mobilidade, e polo
tanto hai máis contacto social, ascenden
os casos. E cando máis elevadas son as
restricións, e polo tanto diminúe o contacto
social, os casos volven a descender. Por
desgraza non parece que o suficiente para
poder controlar a pandemia. Se cadra, só
un confinamento total prolongado no tempo,
ou a aparición dunha vacina efectiva son
as ferramentas que permitan acabar por
fin con este pesadelo e volvermos á vida
que tivemos ata o mes de marzo deste
ano.

Nun tempo récord na historian da hu-
manidade, semella que existen xa varias
vacinas en disposición de ser administradas
de maneira masiva a porcentaxes signifi-
cativas de poboación a partir de principios
do ano próximo. De feito, o presidente
Sánchez manifestou recentemente que con-
fiaba en que no mes de maio( supostamente
cando remata o estado de alarma) haxa
unha importante porcentaxe de poboación
do estado, xa vacinada, e esteamos en ca-
miño de acadarmos a inmunidade de grupo(
cando o número de persoas inmunizadas é
tan grande que fai imposible a expansión
do virus).

Nas miñas viaxes polo país galego con-
verso con moitísimas persoas. E  neste úl-
timo ano a charla sobre a situación sanitaria
practicamente monopoliza calquera tipo
de conversa. Teño que recoñecer que me
sorprendeu bastante encontrarme cun nú-
mero relevante de persoas que me mani-
festaron a súa total oposición a seren vaci-
nadas, a maior parte por medo ao desco-
ñecido, algunhas por prexuízos cara as
campañas de vacinación en xeral, e unha
pequena parte alegan estrambóticas teorías
sobre intrigas e conspiracións.

Non teño por costume facer enquisas,
nin domino as porcentaxes de poboación
das que é necesario coñecer a súa opinión
para considerar a mostra como representativa
da sociedade en xeral, pero son un home
moi curioso e pregunteille  a 400 persoas a
súa opinión ao respecto. O resultado foi o
seguinte:

Persoas preguntadas: 400
Homes: 200
Mulleres: 200
Pregunta: Cando o proceso de vacinación

estea en curso queres ser vacinado volun-
tariamente? : SI-NON

Área xeográfica: Galicia
Ámbito poboacional: Todos os existentes

( cidades, vilas e aldeas)
Contestaron:285( 130 homes e 155

mulleres)- 71,25 %
Non contestaron: 115 28,75%
Respostas totais
Queren vacinarse: 204 -71,57%
Non queren vacinarse: 61-21,40%
Dubidan: 20 -7,02 %
Vexamos os resultados desagregados

por xéneros
Mulleres 155 respostas
Queren vacinarse : 103 -66,45%
Non queren vacinarse: 43 -27,74%
Dubidan:9- 5,80%
Homes 130 respostas
Queren vacinarse : 101-77,69%
Non queren vacinarse: 18-13,85%
Dubidan:11-8,46%

En ningún caso preguntamos os moti-
vos nin dos que queren facelo, nin dos
que non queren. Nin sequera consideramos
as razóns de quen voluntariamente si as
ofreceu. Este é un traballo puramente es-
tatístico que parece indicar que arredor
do 70% da poboación galega si estaría
disposta a ser vacinada de maneira vo-
luntaria. Veremos cando chegue o momento
de contrastalo coa realidade o seu nivel
de verosimilitude.

reportaxe / a louriña
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A SOCIEDADE GALEGA ANTE A VACINA DA COVID 19

SALCEDA

O Concello de Salceda ven de
iniciar as obras de reorganización
do tráfico no entorno do campo de
fútbol do Penedo Redondo, co fin
de rematar co problema de seguri-
dade viaria que se daba na zona,
con habituais “quedadas” para re-
alizar carreiras ilegais de coches.

O proxecto consiste na creación
de diversos pasos elevados que re-
alizarán a función de conseguir o
denominado “tráfico calmado”, e
impedindo deste xeito as perigosas
prácticas que se viñan detectando
na zona. Ademais vaise proceder
ao pintado de prazas de aparca-
mento, que facilitarán a organización
do tráfico para as familias do máis
dun centenar de nenos e nenas que
empregan o campo de fútbol a dia-
rio.  Nas últimas semanas, Concello
e Garda Civil de tráfico traballaron
de xeito conxunto para acadar a
mellor solución que puxese fin a
un problema que empezaba a ser
xa demasiado reincidente e que su-
puña un perigo non só para as per-
soas que alí se concentraban senón
tamén para a veciñanza da zona.
De feito a mesma veciñanza tiña
xa trasladada a súa inquedanza
sobre este tema ao equipo de go-
berno en diversas ocasións.

Aínda que a COVID e o toque
de queda eliminaron as quedadas,
o Concello evita deste xeito que
poidan volver producirse unha vez
rematadas as restricións. Lucía Pe-
reira, Concelleira de seguridade e
tráfico, agradeceu a implicación da
garda civil para conseguir dar so-
lución ao problema.

Obras na zona do
Penedo Redondo
para acabar coas
carreiras ilegais
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SALCEDA

Os Concellos de Salceda de Caselas
e As Neves veñen de asinar a renovación
do convenio de xestión conxunta do ga-
binete de atención temperá para atención
á poboación infantil de 0 a 6 anos, co
obxectivo de seguir a dar resposta ás ne-
cesidades transitorias ou permanentes
que presentan os nenos e nenas con tras-
tornos no desenvolvemento ou en risco
de padecelos, para facilitar o desenvol-
vemento da súa autonomía persoal e a
inclusión social. A Alcaldesa de Salceda
Loli Castiñeira e a Concelleira de Benestar
Social, Gela Ledo, xunto co Alcalde de
As Neves Xose Manuel Méndez e a
Concelleira Pilar González visitaron as
instalacións deste último Concello.

O gabinete conta cun equipo espe-
cializado formado por catro integrantes
dos campos da psicoloxía, logopedia e
fisioterapia, e atende tres días da semana
en Salceda e dous nas Neves. O servizo

está financiado nun 90% pola Consellería
de Política Social da Xunta de Galicia a
través do Fondo Social Europeo, que
concedeu unha partida de 105.383,70 €
para este último ano. Neste último ano
atendeuse a un total de 81 nenos e nenas
entre os dous Concellos, derivados dende
os servizos de pediatría. Aínda así, lembran
que calquera familia pode achegarse a
pedir información.

O gabinete traballa en contacto cons-
tante cos equipos de orientación dos di-
ferentes centros escolares, así como coas

pediatras dos centros de saúde, garantindo
así a cobertura á maior cantidade de
nenos e nenas posible, e analizando as
diferentes necesidades de cada quen
dende os diferentes sectores.

No caso do Concello de Salceda de
Caselas, o Gabinete de atención temperá
uníuse ao servizo de pedagoxía e logopedia
co que xa contaba o Concello dende fai
unha década, e que o converte nun dos
poucos Concellos de Galicia que ofreza
estes dous servizos.

Loli Castiñeira e Xose Manuel Méndez
asinaron este novo convenio de colabo-
ración conscientes do privilexio que
supón contar con un programa coma
este, que ofrece un servizo de proximidade,
de calidade e gratuíto, que doutro xeito
sería inaccesible para moitas das familias
que fan uso do mesmo. Alcalde e alcaldesa
coincidiron ademais en que servizos deste
tipo son importantes para consolidar o
asentamento da poboación no rural. 

Salceda e As Neves renovan o servizo de atención
temperá conxunto



Canto tempo levas no negocio da flor?
Levo vinte anos

Oi! Empezaches moi noviña!
Pois si, porque isto xa me vén do berce.
Porque  a miña nai se dedicaba ao
mundo das flores, e actualmente segue
a dedicarse.

Ou sexa, que foi por herdanza?
No meu caso foi por gusto. Non tiña
pensado seguir os pasos da miña nai.
Cando era nova estudei para ter outra
profesión pero, a flor, e o negocio fa-
miliar gustábame tanto que pouco a
pouco foime absorbendo.

Sempre aquí en Salvaterra?
Non, que va! A miña nai comezou en
Vigo, onde ten o seu negocio na zona
de Valadares,  e eu tiven locais en Mel-
gaço, Portugal, e levo en Salvaterra xa
doce anos.

Levas os 12 anos no mesmo local?
Efectivamente, o Menta Poleo foi creado
en Salvaterra, neste mesmo local. Malia
que levamos máis dunha década a im-
plicación entre a Vila e o negocio
debería ser máis forte do que é.

Cóntame que tipo de clientela tes?
Cal é o perfil?

A metade masculino e a metade femi-
nina. Un 50% de cada. En canto a
idade vai dos 30 aos 70 anos.

Hai diferenzas de patrón de xénero
entre o que merca un home e o que
merca unha muller? Ou simplemente
depende do perfil de cada persoa
sen que en nada teña que ver o xé-
nero?

Pola miña experiencia si que hai dife-

renza: o home, en xeral, achégase a
mercar flores en datas determinadas
para agasallo, por exemplo, o día dos
namorados, día da nai, Natal, aniver-
sarios, e así. As mulleres veñen máis
acotío, temos clientas que poden vir
mensualmente, e xa para adornar ou
para levar ofrendas ao cemiterio.

Entendín que as mulleres compran
con máis regularidade o home en
datas determinadas.

Exactamente, iso é o que eu vexo.
Por gustos hai patróns? Se eu quixese
seducir unha muller recomenda-
ríasme diferente flor que se quixese
seducir un home?

O que buscamos os profesionais da
flor é a igualdade. De feito, fíxate que
contra o que podería parecer polos es-
tereotipos, hai máis profesores a nivel
mundial que son homes que mulleres.
A nivel galego se cadra, aínda non
acadamos eses niveis que non sexa tan
sinxelo agasallar con flores a un home.
De facelo, o máis habitual é que se lle
agasallen rosas, sen que se dea tanta
variedade como para ofrecerllas a unha
muller. Agora ben, diferenza non a hai.

Se cadra, aínda é complicado atopar
un home a quen se lle agasalle con
flores, non si?

É si. Aínda é complicado.
Falando de complicacións, cóntame
que supuxo o confinamento para o
negocio da flor, como vivistes as flo-
ristas os meses de marzo e abril?

A nivel produtivo, porque isto parte de
abaixo, da produción, foi moi mal. Foi

dos peores momentos para que nos to-
case a pandemia xa que de marzo a
xuño dáse a meirande produción de
bulbo floral que hai en Galicia, tamén
en Andalucía e outras zonas produtoras
de flor. Entón, cortouse Semana Santa,
unha época moi importante para a flor.
E tamén o Día do Pai, o Día da Nai. A
primavera foi horrible, para nós sería
moito menos prexudicial nesta altura
do ano na que estamos.

Algunhas floristas láianse de que
tiñan moito xénero comprado e que
tiveron que tirar con todo.

Contabamos todas coas vendas do Día
do Pai. Ese día véndese moito xénero
para levar ao cemiterio, aí si que foi un
golpe.
Recibiches algún tipo de axuda?
Pois mira si. Dende que son autónoma
é a primeira vez que recibo algún tipo
de axuda. Foi da Administración estatal.
Certamente serviu para manter o negocio
e tirar para adiante. A nivel da Xunta
nadiña, moita propaganda pero nada,
as condicións que poñen son imposibles,
inaccesibles, palla trillada. Incluso as
axudas que dan para a hostalería é para
rirse deles.  A nivel local cero tamén.

Unha vez que chegou a desescalada,
a facturación mantívose estable ou
baixou moito?

A facturación está baixa aínda nestes
momentos, malia que levamos abertos
dende mediados de maio. De estabili-
zarse nada, a flor segue a ser un artigo
de luxo e estes tempos de incerteza
non son bos para o sector.

As plantas que vendes, que orixe
teñen?

Vénche toda de fóra. O mundo floral
céntrase en Holanda, aínda que Holanda
tamén importa. É tan absurdo como
que moita flor de Andalucía vai para
Holanda a poxa, e de alí, vén aos nosos
negocios. Entón, as maiores compras
son a través de Holanda. Temos pro-
dución galega e tamén española pero
soamente en determinadas ocasións.
Por exemplo, a flor de Nadal que teño
arestora é dun produtor de Pontevedra.

Pensei que en Galicia se producía
máis flor.

Non é que se produza pouca flor, é que
se produce pouca variedade por varias
causas, unha delas é o clima.

Cal é a flor que máis se produce en
Galicia?

Quizais neste momento sexa o lilium,
e tamén margaridas, rosas, xerberas,
pero estas últimas en determinadas
ocasións e de tempada, de marzo a
xuño. Despois hai que compralas de
Holanda, de Ecuador…
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entrevista

Continuamos a xeira polos distintos sectores profesionais, para coñecermos a incidencia que a crise sanitaria está a ter no seu modo de traballar e nos
seus resultados económicos. Desta volta mergullámonos no fermoso mundo da flor. E para elo conversamos coa nosa amiga Rosana, a propietaria da
florería Menta Poleo de Salvaterra. Malia que é unha muller nova, leva xa moitos anos nun sector que coñece á perfección. E ademais é unha excelente
conversadora. Foi un pracer para min, coñecela. Velaí vai o que deu de si a nosa charla

AS FLORERÍAS E O CORONAVIRUS

“O CONFINAMENTO FOI NO PEOR MOMENTO
POSIBLE PARA O NOSO SECTOR”

JAVIER ALONSO, PROPIETARIA DA FLORERÍA MENTA POLEO DE SALVATERRA
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SALVATERRA

O Concello de Salvaterra de
Miño, a través do Programa de
Educación e Intervención Fa-
miliar do Departamento de Ser-
vicios Sociais, dentro da súa
campaña en prol da loita contra
esa lacra que nos asola como é
a violencia de Xénero e, entre
as distintas accións con carácter
preventivo e educativo que se
levan a cabo, convoca un ano
máis (décima edición xa), un
Concurso de lemas ou slogans
dirixido ao alumnado do IES
de Salvaterra, co fin de mellorar
a convivencia en sociedade trans-
mitindo fundamentalmente va-
lores como a igualdade, a tole-
rancia, a non violencia e desmi-
tificando estereotipos, aspectos
todos eles que adoitan atoparse
na base da violencia machista.  

Téntase con elo promover
un cambio de mentalidade, trans-

mitindo outros valores e co fin
de erradicar a violencia machis-
ta.

O concurso de slogans busca
frases que  traten de transmitir
unha mensaxe e un posiciona-
mento claro de repulsa hacia os
malos tratos. Dentro das inicia-
tivas desta campaña de sensibi-
lización social, preténdese reunir
material para facer posterior-
mente unha campaña de difusión
e publicidade dalgúns dos re-
cursos que existen para abordar
este problema.

O proxecto consiste en con-
feccionar uns marcadores de pá-
xinas que logo se difundirán
entre os máis novos e que con-
teñen o lema ou slogan gañador
do concurso ademáis dalgúns
números de teléfono e enderezos
a onde se dirixir, en caso de co-
ñecer ou ser víctima dunha si-
tuación de malos tratos.  A idea

xurdiu e mantívose porque en-
téndese que, ademais de ser un
soporte atractivo, informativo e
moi útil ten unha perdurabilidade
no tempo mantendo a vixencia
da mensaxe así coma dos re-
cursos.

O Concello leva anos traba-
llando cos máis novos na pre-
vención deste tipo de violencia
a fin de que, dende idades tem-
pranas, se establezan as bases
para relacións sans e saudables
entre eles que, ademáis, son o
futuro.

Este ano e, se cabe máis que
nunca!!, en virtude da situación
de crise e pandemia na que nos
atopamos, considérase que este
tipo de accións cobran especial
importancia. Por desgracia, as
situacións de crise como a actual,
emerxencias sanitarias, confi-
namentos así como todo o que
isto trae asociado, conleva estrés

engadido, acentúansen os pro-
blemas na convivencia… e, des-
graciadamente tamén, se está
vendo que garda relación cun
incremento da vulnerabilidade
para situacións varias, entre elas
as de violencia de xénero. É por
elo que agora máis que nunca,
neste momento tan excepcional
que nos está tocando vivir, de-
bemos reforzar e non esquencer
este tipo de intervencións a fin
de que poidan chegar ao maior
número de persoas.

O concurso conta con 4 pre-
mios. Tres deles valorados en
50€ canxeables por material edu-
cativo, deportivo, roupa e/ou
música e un primeiro premio, o
slogan gañador, que ademáis de
recibir un premio de 150 euros
canxeable ao igual que os ante-
riores, será o lema que se em-
pregue na campaña de preven-
ción e sensibilización do vindeiro

ano para os marcapáxinas e ou-
tros…

Só cabe esperar que nun fu-
turo, o máis perto posible e, gra-
cias tamén a accións de educa-
ción e concienciación como as
que nos ocupan, este tipo de
violencia quede completamente
erradicada e non teña cabida
nesta nosa sociedade, da cal
todos formamos parte.

PREMIADOS 2020
SLOGAN GANADOR - 1º-

Lucas Chorén Mosquera (4ºA)
“O Amor non golpea, Acariña”.  

2º.- Sara Pazos Vázquez (4º
D)  “A Violencia non ten xénero,
nin raza, nin relixión”.

2º.- Cristian Páramos López
(4ºB)  “Sexa golpe ou insulto,
non o deixes oculto. Denuncia
a violencia de xénero”.

2º.- Nacho Novás Sobrino
(1ºA)  “As palabras tamén doen”.

Concurso ‘Slogans violencia de xénero 2020. X Edición’

GASOLINERA 24h:
TIENDA CONVENIENCIA - BUTANO/PROPANO,
PELLETS,CARBÓN Y LEÑA - LAVADO DE
COCHES (TUNEL, BOXES Y ASPIRADO) -
APARCAMIENTO CLIENTES

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

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



Hai anos que veñen sucedendo cousas
no Monte Comunal de Salvaterra,

que non deberían suceder nunca, (véxase
A Peneira 1ª outubro 1990).

Vai por diante que os Montes Comunais
son INDIVISIBLES, INALIENABLES, IM-
PRESCRIPTIBLES e INEMBARGABLES, é
dicir, non se poden dividir, non se poden
vender, sempre conservan o seu carácter
de comunais e tampouco se poden em-
bargar. (Lei de Montes 31/1989 e Lei de
Montes 2012).

Dito isto, hai que lembrar que:
1º.- As Normas Subsidiarias polas que

se rexe urbanisticamente o Concello de
Salvaterra de Miño, contemplan clara-
mente a existencia do Monte Comunal
Chan da Ponte, cunha cabida de 367.500
m2.

Calquera pode observar como ese
Monte Comunal está en grande parte,
vendido en parcelas a distintas empresas,
inclusive a día de hoxe, hai parcelas que
están á venda ofertadas por inmobilia-
rias.

Con enganos, malas artes e peores
cómplices, primeiro lograron afastalo da
clasificación e máis tarde comezaron as
vendas. Hai nomes e apelidos.

Como é posible que sucederá isto?.
Dito monte está inscrito dende os anos
50, a nome do Concello  no Rexistro da
Propiedade, igual que o resto dos Montes
Comunais de Salvaterra de Miño. A Lei
fala nos seus casos de, “xestión cautelar

pola Administración”, pero endexamáis
permite vender.

U-la  responsabilidade das distintas
Administracións, Local e Autonómica, de
preservar os Montes Comunais?. E os No-
tarios, e os Rexistradores?

Cabe a posibilidade de que esteamos
ante un caso de “presunto delito” de pre-
varicación administrativa continuada?

De momento a Comunidade de Montes
Veciñais de Salvaterra, vímonos obrigados
a presentar a primeira demanda reivin-
dicativa dunha parcela, confiamos que
coa Lei na man, co informe histórico con-
tundente e co informe técnico incontes-
table, nos dean a razón. Só é o principio.

2º.- Nesas mesmas Normas Subsi-
diarias, onde fala de Industria categoría
3ª, no apartado 3. 4. 2. 3.- Condicións,
especifica:

“Ademais das condicións de uso, vo-
lume e Ordenanzas da zona en que se si-
túen, cumprirán coa normativa en materia
de industria. En particular, aquelas que
poidan causar molestias á poboación e ao
medio ambiente, en especial…”. “Con
todo, aquelas que estivesen legalmente
instaladas no momento de entrada en
vigor das presentes Normas Subsidiarias
poderán aumentar a superficie edificada,
destinada a industria, no mesmo solar
que ocupan…”. “Non se admitirá en ningún
caso a ampliación sobre terreos adquiridos
con posterioridade á data indicada, nin
sequera para a súa utilización como patio

ou almacén de materiais.”
No Monte Comunal existe unha em-

presa moi coñecida, dedicada a transfor-
mación de grandes bloques pétreos, cuxos
responsables converten en papel mollado
estas Normas Subsidiarias, porque:

Están traballando dende fai anos fora
do solar que lles corresponde. Teñen cor-
tado o camiño de servicio ás distintas
parcelas dos montes chamados Queimados
e Vasco de Puga, estano utilizando in-
dustrialmente, incluso instalaron un guin-
dastre ponte. Os veciños non poden utilizar
o camiño.

Como consecuencia desta actividade,
amorean nas parcelas de monte privado
que foron comprando, miles de toneladas
de refugallos de pedra, causando un pro-
blema medioambiental de considerable
magnitude.

Utilizan camiños de montes privados
para actividades industriais, incluso teñen
ocupada con bloques de pedra outra parcela
de Monte Comunal  que non foi vendida.

U-la a responsabilidade das distintas
Administracións, local e autonómica, a
pesares das reiteradas denuncias?. Miran
para outro lado?. Fan que fan, para que
todo siga igual?. 

Eu pregúntome se pode ser este outro
caso de “presunto delito” de prevaricación
administrativa continuada?

A ver si temos sorte e chega este chío
a mans da Fiscalía Provincial e de paso se
interesan polo asunto.

opinión / o condado

SALVATERRA, COMUNAL CHAN DA PONTE
ANTÓN “XAQUE”
Presidente da Comunidade de Montes.
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SALVATERRA

O pasado venres 11 de decembro no
Museo dá Ciencia do Viño do Condado
do Tea, en Salvaterra de Miño, presen-
touse a “Guía de Viños, Destilados e
Adegas de Galicia 2021”.

Xunto ao autor, Luís Paadín, estiveron
Antonio Alén, Gran Mestre da “Confraría
dos Viños do Condado do Tea e Espu-
mosos” e a alcaldesa de Salvaterra de
Miño, Marta Valcárcel.

Este novo libro con máis de 500
páxinas a cor recolle 1.200 fichas de
cata de viños e destilados, información
diversa sobre os premios recibidos por
cada un deles, así como información
das máis de 500 adegas e destilerías
galegas amparadas polas diferentes
Dúas de Galicia.

Esta guía non só converteuse nun
vademécum para os consumidores de
viños galegos senón tamén nunha pre-
zada ferramenta para os profesionais
do sector.

Nas súas once edicións logrou con-
quistar numerosos premios como son
os Gourmand Awards ao “Mellor Libro
de Bebidas do Mundo” no 2017 ou o
International Wine Awards como a mellor
Guía de viños de España.

SALVATERRA

A alcaldesa de Salvaterra de Miño,
Marta Valcárcel, ven de reunirse coa
conselleira de Infraestruturas e Mobilidade,
Ethel Mª Vázquez Mourelle, co fin de
avanzar no programa de inversións no
municipio. A conselleira e a alcaldesa
coinciden na importancia de certas liñas
de actuación e así priorizanse varias ac-
tuacións fundamentais como son  a fi-

nanciación da Depuradora do Mendo e
o saneamento de Oleiros e o convenio
de traspaso de varias estradas autonómicas
que quedaran enriba da mesa a conse-
cuencia da COVID-19 e que permitirán
a apertura da Rúa Galicia no Casco Ur-
bano. Ademais analizaron o estado no
que se encontra a redacción do proxecto
de ampliación da Ponte Internacional
que une Salvaterra e Monçao, un proxecto

O gran sumiller Luis
Paadin presentou no
Museo da Ciencia do
Viño do Condado a sía
última guía sobre
viños

A alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel,
reúnese coa conselleira de Infraestruturas
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MONDARIZ

"Medrando entre todas e to-
dos", o proxecto de obradoiro
de emprego presentado polos
concellos veciños de Mondariz
e Covelo, acaba de recibir unha
resolución positiva por parte da
Xunta de Galicia, polo que antes
de final de ano comezará a ca-
pacitar a unha vintena de persoas
en sectores estratéxicos do ámbito
rural, como o medio ambiente e
o envellecemento da poboación,
a través da combinación de for-
mación profesional e traballo
práctico durante un contrato de
nove meses de duración.

Este proxecto de obradoiro
de emprego xa aprobado abarca
dúas especializacións, con 10
prazas para persoas desempre-
gadas cada unha, 20 en total.
Por unha parte, pretende formar
a persoal auxiliar no sector da
atención sociosanitaria a domi-

cilio e en institucións sociais.
Por outra parte, prevé capacitar
a persoal auxiliar no eido forestal
e na área de xardinería para tra-
ballar na conservación e mellora
de montes, no aproveitamento
forestal, en viveiros ou en centros
de xardinería.

A formación teórica com-
plementarase cunha formación
práctica en ambos concellos. A
especialización en atención so-
ciosanitaria realizaríase na resi-
dencia da terceira idade de Co-
velo, no centro de día de Mon-
dariz e no SAF (Servizo de Axu-
da no Fogar) que se presta nos
dous concellos. No caso da es-
pecialización en traballos forestais
e de xardinería, a formación

práctica levaríase a cabo en par-
celas de titularidade municipal,
como a Cela e a Lagoa en Mon-
dariz e o Souto e a Finca do Ca-
seiro en Covelo.

O proceso de selección de
participantes xestionarase pri-
meiramente desde o Servizo Pú-
blico de Emprego de Galicia,
polo que as persoas interesadas
en participar deberán estar ins-
critas como demandantes de em-
prego e demandantes de forma-
ción mediante obradoiros de em-
prego. O Servizo Público de
Emprego de Galicia remitirá aos
concellos unha listaxe de aspi-
rantes para proceder á última
fase do proceso selectivo.

A estimación orzamentaria

deste proxecto de obradoiro de
emprego é de 359.946,00 euros.
A financiación principal vén da
Xunta de Galicia, a través da
Consellería de Economía, Em-
prego e Industria, aínda que os
concellos de Mondariz e Covelo
contribúen cunha achega de ca-
pital e recursos municipais.

Tanto Mondariz como Co-
velo levan case dúas décadas
(Mondariz, 15 anos; Covelo, 17
anos) sen contar cun obradoiro
de emprego destas características,
polo que os dous alcaldes cele-
bran esta resolución positiva do
seu proxecto conxunto. "Pre-
sentamos o proxecto conxunto
en febreiro deste ano, despois
de varios meses de traballo, por-

que somos concellos rurais con-
cienciados coa problemática do
despoboamento e somos plena-
mente conscientes de que é ne-
cesario crear novas oportunidades
laborais para fomentar o asen-
tamento de familias. A realización
deste obradoiro de emprego,
considerando o excepcional con-
texto de crise sanitaria e econó-
mica que estamos a vivir, non
pode ser máis oportuna", comenta
o alcalde de Mondariz, Xosé
Emilio Barros. Para o alcalde
de Covelo, Pablo Castillo, "este
obradoiro de emprego, que é re-
sultado do compromiso político
e da colaboración efectiva entre
institucións con problemáticas
semellantes, permite fomentar
a empregabilidade nos dous con-
cellos e ofrece unha boa opor-
tunidade para a formación de
persoas en ámbitos laborais de
gran proxección".

Mondariz e Covelo celebran a aprobación
dun proxecto de obradoiro de emprego

PONTEAREAS

A Academia Galega de Seguri-
dade informou ao Concello do inicio
dos trámites para seleccionar durante
os vindeiros meses a cinco novos
axentes e un oficial no marco das
prazas ofertadas polo Concello de
Ponteareas na oferta pública de em-
prego dos anos 2019 e 2020.

Por outra banda, tomaron posesión
tres novos axentes e o oficial que
superaron nos últimos meses o seu
período de prácticas. Deste xeito, o
cadro da Policía Local está formado
actualmente por un oficial e once
axentes aos que se unen cinco auxi-
liares temporais. Tan só un axente
está actualmente de baixa laboral.

Cos procesos de selección en marcha,
o cadro de persoal da policía acadará
entre o ano 2021 e 2022 os dezaoito
efectivos, sen contar auxiliares tem-
porais. Ao inicio do actual mandato,
en xuño de 2019, a Policía contaba
unicamente cun oficial en prácticas
e sete axentes dos que tres se atopaban
de baixa laboral.

Iniciado o proceso de selección de 5 novos axentes e un
oficial para a policía local de Ponteareas



Si empregásemos termos estadísticos
sobre cada un dos elementos que com-

poñen os dirixentes da dereita, os resultados
que obteríamos sería que esta, vaise alon-
xando cada vez máis do que é unha dereita
democrática e que está a piques de rebasar
a desviación estándar, moi lonxe da media
artimética, que é a que marca o límite
entre o normal e o anormal, entre o razoable
e o xenófobo e intolerante. Ao meu parecer,
isto ten unha explicación. Moitos dos datos
que antes se agrupaban en torno a eles,
convertéronse en datos dubidosos e  alon-
xáronse máis e máis ata conseguir formar
unha colonia aillada. Agora mesmo hai un
campo magnético entre eles que semella
rexeitarse, xa que os polos iguais se repelen.
Dende ámbolos lados están librando unha
batalla para ver quen atrae a quen, loitando
para ver quen é capaz de botar abaixo as
leis do electromagnetismo e deste xeito
rematar  fundíndose de novo na  masa da
que sairon. Os efectos secundarios desta
batalla sufrímolo nós, os plebeos deste
reino, que temos que aturar unha barbari-
dade detrás doutra, cada vez que suben á
tribuna parlamentaria ou cando alguén lles
pon un micro diante. Sorprende a lixeireza
coa que chaman asasinos a uns e o indul-
xentes que se amosan co maior xenocida
que houbo en España. Foron moitos anos
os que pasaron para que, coa boca  pequena,
algúns deles comezaran a condenar a di-
tadura. Pero, xamais lle escoitei a algún
dos seus dirixentes chamar asasino ao gol-
pista. 

A última teima que colleron foi a de
martillarnos con Bildu, aos que acusan de
pertencer a algo que non existe, aos que
lles chaman asasinos dende as súas bancadas
do parlamento por ser, segundo eles, os
herdeiros da desaparecida organización te-
rrorista. Non deixa de ter certa graza escoitar
falar de herdanzas a aqueles que recibiron
unha multimillonaria de torturas, asasinatos,
desaparecidos e nenos roubados as súas
nais. A indecencia que manifestan cando
utilizan as vítimas de Eta para desviar a
atención das súas miserias e, por outra
banda, considerar vítimas de segunda ás
masacradas durante 40 anos, é lamentable
. Destas últimas, si lles preguntas por elas,
tiran de argumentario: “É unha irrespon-
sabilidade reabrir feridas superadas” 

O seu presidente enorgullecíase de asig-
nar cero euros nos presupostos a Lei de
Memoria Histórica. Coñecido é que eles
posúen a súa propia e aplícana a modo de
pateo. É noxento a capacidade de retorcelo
todo para considerar que en aplicación de
dita Lei, Millán Astray e Largo Caballero
están á mesma altura, e que polo tanto,  si
a un se lle retira o nome dunha rúa, o otro
tampouco é merecedor dunha escultura na
porta da casa onde residíu. Alá onde go-
bernan fan todo o posible para que prazas
e rúas sigan enaltecendo a memoria do xe-
neral e de persoas que cometeron verda-
deiras atrocidades. Por todo isto, non está
de máis, que cada vez que lle chamen
asasino a alguén, recordarlles cal é o seu
pedigrí ou árbore xenealóxica.

A dereitiña
XOAN CARLOS CABALLERO ALONSO - Mestre no Ceip de Salvaterra
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COVELO

O BNG vén de renovar o seu
grupo municipal na localidade de
Covelo. Belén Carballo tomou po-
sesión no Pleno da corporación como
nova concelleira do Bloque, en subs-
titución do ex portavoz municipal
Alex Osorno. A nova portavoz mu-
nicipal será a actual concelleira Laura
Santiso.

A nova concelleira, Belén Car-
ballo, licenciada en Socioloxía e An-
tropoloxía, asegurou que afronta esta
nova etapa “con ilusión e responsa-
bilidade para continuar o traballo
serio, rigoroso e construtivo que vén

realizando historicamente o BNG en
Covelo, defendendo os intereses do
conxunto da veciñanza e propondo
solucións aos seus problemas ante
un goberno municipal paralizado,
sen iniciativa e sen ideas”.

Ademais, a formación nacionalista
quixo agradecer “o traballo de Alex
Osorno durante estes anos liderando
o Grupo Municipal do BNG, así
como a súa disposición de dar un
paso á fronte encabezando a candi-
datura no pasado 2015”, asegurando
que o BNG continuará contando coa
súa participación no seo da organi-
zación.

Belén Carballo, nova concelleira
do BNG en Covelo
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PONTEAREAS

A concellaría de Mobili-
dade e Tráfico que dirixe o
concelleiro Roberto Mera ini-
ciou novos traballos de mellora
da seguridade viaria e da mo-
bilidade en máis de 30 rúas
da vila. As actuacións que se
están desenvolvendo consisten
no repintado de máis de 30
pasos de peóns e na creación
de 10 novos pasos que se su-
man aos 15 creados en meses
anteriores. Tamén se están ha-
bilitando zonas de visibilidade
a carón de 20 pasos de peóns
que hoxe en día carecen deles
e son perigosos para os vian-
dantes ao ter atrancos visuais
como vehículos estacionados
ou colectores de lixo. Con
esta actuación, que se suma a
outras realizadas ao longo de

2020, o concello estima que
o 90% dos pasos de peóns da
vila contan xa cunha franxa
de visibilidade de 5 metros
de longura que permite que
os peóns, antes de cruzar, poi-
dan observar con antelación
os vehículos que se achegan
e ser observados tamén polas
persoas que os conducen. “Re-
solvéronse puntos especial-
mente perigosos como na Ave-
nida de Galicia detrás do Con-
cello ou en Reveriano Soutullo
con Constitución, onde existía
un risco elevado de atropelo
por falta de visibilidade dos
pasos de peóns, ocultos por
colectores ou coches”, salienta
Mera. 

Por outra banda, mellorá-
ronse unha ducia de prazas
de estacionamento de persoas

con mobilidade reducida. Nes-
te caso, as prazas dotáronse
dos cebreados de transferenza,
até agora inexistentes na maior
parte das prazas destas carac-
terísticas, e que facilitan o ac-
ceso das persoas usuarias aos
seus vehículos. Algunhas ta-
mén foron reubicadas en lo-
calizacións máis axeitadas e
ademais creáronse varias pra-
zas novas. Esta actuación sú-

mase á realizada en doce pra-
zas máis nos meses anterio-
res.

Ademais, a sinalización
vertical de limitación de ve-
locidade a 20 km/h situada
nas entradas da vila reforzouse
agora co pintado da mesma
sinalización sobre a calzada.

Estes traballos remataranse
no mes de decembro e sú-
manse aos xa executados nos
meses de maio, agosto e se-
tembro pola Concellaría de
Mobilidade e Tráfico. En maio,
e trala saída da corentena, a
concellaría de Mobilidade exe-
cutou traballos de pintado para
asegurar a continuidade de iti-
nerarios peonís en lugares sen
beirarrúas ou con estas inte-
rrumpidas e ampliou as zonas
peonís sobre a calzada.

Ponteareas acomete novos traballos de mellora da
seguridade viaria e da mobilidade



[70] Decembro 2020

o condado

PONTEAREAS

O Concello de Ponteareas
vén de sumarse á campaña po-
pular para pedir a través dunha
proposición no Parlamento Ga-
lego que a TVG se dote dunha
maior oferta de contidos para a
infancia e a mocidade, retomando
a labor que no seu día efectuaba
o “Xabarín Club”. 

Esta campaña, impulsada
pola Mesa pola Normalización
Lingüística tras unha iniciativa
particular, pretende ademais que
a programación infantil e xuvenil
estea dispoñible en todas as pla-
taformas de contidos audiovi-
suais, así como App actualizadas
con presenza de programas, xo-
gos e contidos educativos atrac-
tivos e de éxito. Así mesmo, so-
licita que a Xunta chegue a acor-
dos para garantir a opción do-

brada e lexendada ao galego en
todas as plataformas dixitais de
televisión e que realice as accións
necesarias para a recepción mu-
tua RTP – TVG en Galiza e
Portugal segundo o contemplado
na Carta Europea de Linguas
Rexionais ou Minoritarias. A
iniciativa propón tamén a opción
da dobraxe ao galego nos conti-
dos da canle específica infantil
da CRTVE, así como na súa
App.

As Concellerías de Lingua e
de Mocidade, que dirixen Fer-
nando Groba e  Miguel Bouzó,
amosan o seu apoio a esta ini-
ciativa e poñen a disposición da
cidadanía un punto de recolla
de sinaturas para implementar a
colaboración activa coa dita ini-
ciativa. Así, todas aquelas persoas
que se quixeren adherir á petición

poden asinala na Biblioteca Pú-
blica Municipal, entre as 9:00 e
as 21:00 horas.

“Moitas e moitos dos mozos
do noso país falamos tamén ga-
lego porque xogamos e crecemos
felices vendo os debuxos do
Xabarín Club e escoitando e
cantando as súas músicas” indi-
cou Miguel Bouzó. O concelleiro
de Cultura, Fernando Groba,
asegurou que “é importantísimo
que dispoñamos de máis oferta
televisiva e mediática na nosa
lingua para paliar a inmensa
desproporción que existe hogano
entre o emprego das dúas linguas
que conviven na nosa sociedade
nos medios de comunicación.
Unha relevancia que aínda se
ve máis agravada ao ser unha
campaña dirixida a un sector -o
público infantil e xuvenil- en

que descendeu o uso da lingua
oral nas últimas décadas” pun-
tualizou Groba.

Para asinar, é necesario ser
maior de 18 anos e posuír em-

padroamento en calquera con-
cello galego. Só se pode asinar
unha vez e, aínda que se asinase
no sitio web da Mesa, débese
asinar o documento en papel.

Ponteareas súmase á “Iniciativa Xabarín” para a difusión de
programación infantil e xuvenil en galego

AS NEVES

Están en marcha os traballos de mellora no Camiño
de Moutada (A Pousa) en San Pedro de Batalláns,  con
actuacións de limpeza da pista e cunetas, pavimentación
do camiño, realce de tapas e o pintado para aumentar a
seguridade.

PONTEAREAS

O coordinador dos socialistas
galegos no Congreso dos Depu-
tados, Guillermo Meijón, destacou
o compromiso do goberno de Es-
paña con Ponteareas a través dos
orzamentos para o ano que vén,
uns orzamentos que o BNG non
apoiou a pesares de que inclúen
cuestións como a variante para a
vila que o PP nin empezou dende
2015.

“O BNG segue na deriva de
percorrer Galicia tratando de xus-
tificar a súa continua postura obs-
trucionista co actual goberno”,
criticou Meijón, quen lamentou
que os nacionalistas galegos pre-
firan as contas “maquilladas” do
PP de Rajoy.

O deputado socialista recordou
o compromiso adquirido polo pro-
pio director xeral de Estradas coa
veciñanza e co goberno de Pon-
teareas no que atinxe á variante.
Sinalou que a vila está a recibir
toda a información sobre a situa-
ción real do proxecto, máis alá de
“meras declaracións de intencións”
como ata o de agora acontecía.
“O PP estaba moi acostumado a
encher os orzamentos con partidas
que logo nunca se chegaban a
executar, e Ponteareas é un bo
exemplo diso”, recalcou Guillermo
Meijón, quen apuntou tamén que
as partidas do AVE “unicamente
servían para maquillar as inver-
sións en Galicia, porque logo ape-
nas se executaban nun 50%”. 

O PSdeG lamenta que o BNG
prefira os orzamentos de Rajoy e
Ana Pastor

Obras de pavimentación no
Camiño de Moutada a Pousa, en
San Pedro de Batalláns
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AS NEVES

O Concello vén de adquirir
un novo camión do lixo submi-
nistrado pola empresa Ros
Roca,  gañadora do proceso de
contratación pública, por valor
de 113.135€.

As características deste ca-
mión foron adaptadas para po-
der chegar a zonas dificultosas
en condicións de seguridade e
comodidade.

O vehículo, de marca Isu-
zu,  pode alcanzar un peso má-
ximo de 13.400 quilos, ten un
ancho de 2,20 metros e 240 ca-
balos de potencia; cumprindo a

normativa Euro VI-C. A caixa
compactadora é o modelo Olym-
pus Mini de 8 metros cúbicos
fabricada en aceiros de alta re-
sistencia, cun índice de com-
pactación de 6:1. Ademais das
últimas normativas de seguridade
para os operarios.

O camión vén para mellorar
o sistema de recollida da fracción
resto podendo reducir unha das
6 rutas de recollida actuais e
coa posibilidade de pasar a facer
a recollida do contedor amarelo
de envases. Esta adquisición ta-
mén vai alongar a vida útil do
outro camión ademais de avanzar

na redución dos niveis de con-
taminación.

Substituése así o antigo ve-
hículo Nissan que foi declarado
como ben non utilizable e dado
de baixa a través dun centro au-
torizado de tratamento.

A adquisición do vehículo
alongouse no tempo ata conse-
guir o financiamento, que fi-
nalmente será cuberto comple-
tamente con fondos da Depu-
tación de Pontevedra mediante
o Plan Revitaliza e o Plan Con-
cellos, polo que  As Neves non
tivo que dispor de fondos pro-
pios.

Dende hai uns anos o Con-
cello das Neves ten asinado un
convenio gratuíto co Concello
de Salceda grazas ao que viña
utilizando o seu camión unha

ou dúas veces por semana. O
espírito de colaboración institu-
cional manterase conveniando
de novo a colaboración no uso
de maquinaria.

As Neves conta cun novo camión para a
recollida do lixo no Concello
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PERO TEN REMEDIO ISTO?
MARIO LÓPEZ RICO
Militante de CERNA

opinión
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Hai que paralos!
Creo que ninguén que teña un pouco de

cabeciña pode non darse conta de que cada
día que pasa é máis evidente que as cousas
van mal para este recuncho que é o noso
país Galiza.

Non son eu dos que gosta de lamber as
feridas e andar choromicando pero tampouco
dos que non olla o que está a acontecer sen
querer ver todo, o bo e o mau.

Temos unha poboación envellecida, a
nosa xente nova está a marchar -máis pre-
parada que nunca-, buscarse a vida alén das
nosas fronteiras, unha auténtica enxurrada
de futuro que se perde, o rico mundo rural, a
gandaría e agricultura esmorecendo, os mon-
tes enchéndose de eucaliptos, as fábricas a
pechar nun proceso de desindustrialización
brutal, desapareceu o pouco que había pa-
recido a unha banca galega como eran as
caixas de aforros. Non estamos ante nada
pasaxeiro, é estrutural ese desaxuste de
Galiza no Estado Español. Non hai corpo
que aguante a sangría que sofre o noso País.
Sinceramente, pouco se albisca, dun futuro
mellor de non mudar radicalmente as cousas.
Todo parece conxurado na nosa contra. O
Goberno autonómico, de goberno non ten
nada, lembra máis unha panda de voitres a
comer mentres aínda está vivo un corpo
agoniante. Negocietes para os amigos, abrir
a veda para a espoliación do territorio e re-
presión daqueles ingredientes que axudan a
conformar a nosa nación.

Hai que paralos. Algo urxente é apartar
esa panda de corruptos e -no menos grave
dos casos- ineptos que están en San Caetano
e no Pazo do Hórreo. Precisamos unha con-
xura dos “bos galegos” e un goberno que
free esta deriva para reverter todos eses
procesos, xa, a curtismo prazo, non máis
aló de 2024.

Precisamos un Goberno Galego merecente
de tal nome. Pero, temos os ingredientes?
temos as forzas? Eu só vexo a posibilidade
dun novo goberno de coalición desta vez co
nacionalismo como forza maioritaria.

Será capaz o PSOE “de Galicia” de darse
de conta que non é nada, que non pinta
nada, que non contan con el para nada, nin
en Galiza nin en España. Porque eu penso
que non nos viría mal, de momento, que o
PSOE fose aquí algo así como un PSC en Ca-
taluña e tivese algo de interese nas cosas do
seu lugar, aínda que fose polo seu proprio
interese como partido. A verdade que da a
sensación de que non están nin son esperados
para ese labor.

Poderá o nacionalismo -cun BNG única
marca electoral arestora-, non repetir o cir-
culo vicioso que o levou no 1997 a ser segunda
forza agora de novo no 2020 e integrar para
aproveitar todo o potencial dos que se re-
clamen da defensa do País? Será capaz de
entender que o galeguismo é plural e que
para podermos estar todos ao abeiro dunha
única oferta electoral exitosa moitas cosas
deben cambiar? Quero crer que si, ás veces
algunhas cousas soan ben, outras non, como
está a acontecer en moitos concellos onde o
nacionalismo na vangarda non son eles. Será
capaz de recoller toda a esquerda nacionalista
e aquela outra que sen selo aceite a auto-
organización e o dereito a autodeterminación
pero de verdade non de coa boca pequena
como ten acontecido nestes últimos anos
con EU e Podemos? Porque en última instancia
ese caudal terá que virar cara o nacionalismo,
quen non o teña feito xa nas Autonómicas
de xullo, ou ir á casa matriz do PSOE. Seducir
a esa fracción do electorado será determinante
para que o nacionalismo comande a alter-
nativa ao desgoberno do PP de Feijoo.

Seremos quen?

deserto
XOÁN ALONSO
Corresponsal en Euskadi  de A Nova Peneira

As noites no deserto adoitan ser
frías e silenciosas, é coma pasar

do verán ó inverno en cuestión de
horas, todos os días, cada día, así dende
que as mareas comezaran a baixar acu-
billadas entre as sombras hai máis de
sete millóns de anos.

Xa non lembro a última vez que
nos deixaron ver o mar.

As nosas terras foron ocupadas e o
noso pobo sometido e desplazado cara
a entraña do deserto onde as estrelas
son agullas afiadas penduradas do ceo
interminábel.

Estou farto xa de contar estrelas e
pedir desexos ós deuses que xamais
puseron un pé nesta maldita terra que
non deixa de ser nosa.

Hai anos viñeron milleiros de homes
a nos prometer a liberdade pero non
trouxeron máis que cadeas, fame e
sangue. Tamén nos ensinaron as súas
linguas pero non chegamos a enterdé-
monos.

Dende entón, non é moi dodado
confiar nos decoñecidos, sobre todo
dos que veñen do norte, armados con
armas importadas e que mesmo serían
quen de nos soterrar vivos ou deixarnos
morrer de sede diante dos ollos do
mundo. A decir verdade, iso é o que
acontece neste mesmo intre.

Dos que sobrevivimos no campo de
Tinduf , en Arxelia, poucos son os que
coñecen a súa terra, os seus amigos, as
súas familias e no horizonte só alcan-
zamos a ver a sombra dun valado de
area de dous mil setecentos quilómetros
de longo, cuberto de aramio e semen-
tado de minas que non dan máis froito
que a dor, a impotencia e unha fame
insoportábel de vinganza.

Hai noites nas que eu mesmo sería
capaz de matar un home cas miñas
mans por moito que me berres dende
a outra beira do deserto.

Cada ano morren arredor de corenta
camelos ao pisar algunha destas bombas
silenciosas que agardan escondidas
baixo da fina área do deserto. Tamén
morren homes, mulleres e cativos que
queren ver cos seu ollos a barbárie que
non se pode explicar con palabras por-
que pensas que non pode ser certo.

Camiñar preto deste muro é coma
camiñar polo gume dunha navalla. 

O vento non entende da maldade
dos homes. O vento vai e ven sen lle
preguntar a ninguén, e, no seu colo
arrasta polo chan a semente dos orfos
e o pranto da viúvas.

Este valado da vengonhza nace na
fronteira norte de Arxelia con Marrocos
e exténdese ata ó sur, ó longo do Shara
Occidental, ata á fronteria con Mauri-
tania.

Contan nos libros que esta terra foi
terra de sabanas, bosques, cazadores,
recolectores e animais.

Agora, os únicos animais veñen do
norte na procura dos recursos naturais
que hai debaixo dos nosos pés e nós
non somos máis ca unha pedra no seu
camiño.

Hai noites nas que soño co mar,
non sei si pola sede ou pola gana que
teño de fuxir e contarvos todo o dano
que nos están a facer.

Viñeron milleiros de homes pro-
metendo un feixe de cousas pero cando
marcharon non voltaron mirar para
nós. As noites no deserto son frías e
silenciosas, coma unha casa deshabi-
tada.

O TEU
XORNAL

EN GALEGO



Como é que un administrativo acaba
no mundo dos monicreques?

Este mundo a min sempre me gustou,
de feito eu a Tatán coñézoo de toda a
vida. El e Miguel foron os que pensaron
en min para Tanxarina. Eu, naquel
momento estaba estudando enoloxía e
cando me chamaron non o pensei.

De que ano estamos falando?
Creo que de 1.995. Daquela eu xa tiña
unha relación importante con este mun-
do, e xa sabía que gañar a vida só cos
monicreques é moi complicado. Pero
aquÍ temos a TANXARINA.

Ben, supoño que tamén influíu que
boa parte da túa familia se dedica ao

mundo da arte?
Si, desde logo que si.

En que faceta estás máis cómodo,
como actor ou como monicrequeiro?

En realidade está todo moi unido. De
feito a forma de traballar de Tanxarina
é indisoluble da faceta actoral. Somos
actores monicrequeiros

Fixéche un curso cun Mestre chino?
Si, con Yang Feng. Un curso de mani-

pulación de monicreques de luva. A
verdade é que eles son especialistas en
técnicas concretas e desde moi novos
pratcican moitísimas horas e rematan
por acadar un nivel moi elevado.

Algo vós debeu de quedar, pois vós
interatuades cos monicreques?

Si, ese é un sinal de identidade de
Tanxarina.

Nunha ocasión tiven a oportunidade

Decembro 2020 [III]
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“O SECTOR CULTURAL TEN MOITÍSIMO QUE
DICIR, E NON PODE NIN DEBE SER AGOCHADO”

ANDRÉS GIRÁLDEZ RÍO, MONICREQUEIRO

Na nosa viaxe polo universo cultural
da Vila de Redondela non podíamos
deixar de falar con Andrés. El
defínese como “ monicrequeiro”
pero é un artista multidisciplinar
entre cuxas facetas temos que
salientar que é membro de
“Tanxarina”, e un importante actor
que dá vida ao famoso “peixe” de
Serramoura. Velai vai o que deu de
si a nosa charla
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de ver un espectáculo voso en España,
e, eu que estaba afeito a escoitarvos
en galego pois sentinme un pouco es-
trano ao ver o voso espectáculo en
castelán. E vós?

Os nosos espectáculos sempre nacen
en galego.Iso é así e sempre vai seguir
sendo así.Cando saímos de Galicia o
que facemos é darlle unha volta ao es-
pectáculo para interpretalo noutro idio-
ma, pois unha traducción literal non se
pode facer, xa que, de ser, así parte do
sentido se perdería.

Un dos primeiros traballos para a
TVG foi un monicreque. Estaba no
Xabarín Club?

Si, foi “Froilán o Celta”.Construímolo
aquí no taller.Estaba tamén o meu irmán

Pastor.Foi un encargo que nos fixeron
da TVG e o deseño foi de Víctor Co-
yote.A experiencia de construcción e
manipulación nun programa piloto que
se fixo foi moi agradable, aínda que
despois non fose a máis, pasámolo moi
ben.

Entón seguro que ti xa asinaches a
petición dunha canle xabarín?

Ha ha ha ha, desde logo que si.
Os deseños dos carteis de Tanxarina
son do teu irmán Pastor, non?

Si, son todos del.
Creo que podemos dicir que es un ar-
tista poliédrico, tes feita unha película
e dúas curtas?

Home, non sei se poliédrico. Eu paseino
ben traballando en , “Heroína” que é a
película e nas dúas curtas que son
“Confusión” e “Fuera de la ley”.E
tamén teño feito cousas con Cuchi Ca-
rreira.

Heroína tivo algo que ver na túa par-
ticipación en Serramoura?

Si. Creo que a directora de casting era
a mesma. Precisaban un perfil que
lles encaixara nun personaxe que tivera
problemas de adicción ás drogas e
lembráronse de min. Nun principio
era un personaxe episódico pero seica
tivo unha gran aceptación nos espec-

tadores e finalmente quedou de per-
sonaxe fixo na serie.De feito tivo tanto
éxito a serie, que, cando rematou, de-
cidiron facer unha serie derivada, na
que tamén entraba o personaxe de
“Peixe” que é o meu e que se está re-
transmitindo agora.

Creo que ambas produccións teñen
un enorme éxito, incluso internacio-
nal?

Pois si, seica é especialmente signifi-
cativo en Arxentina.

Non che importa que che cualifiquen
no papel de drogadicto?

Non, no me importa o máis mínimo.
Este personaxe en concreto ten un
punto, tanto canalla como algareiro,
que é moi agradable, e engancha ao
espectador.

O personaxe de Peixe ten unha póla
de inocencia que pode chegar a ser
ata entrañable. Éo ou faillo?

Como di el: ”Eu son tonto pero non
son imbécil”

Ti es unha persoa cualificada para
opinar da situación da TVG, que nos
dis?

Pois que eu sempre estarei en contra
da explotación e a prol dos explotados,
e desde logo que estou contra calquera
tipo de veto por cuestións ideolóxicas

Por que se deixaron de retransmitir
os premios María Casares ou Mestre
Mateo?

Eu confío en que o antes posible todos
os que teñan ou vaian ter responsabi-
lidades na TVG se decaten de que a
televisión pública é un servizo público
que ten que reflectir de maneira fide-
digna a pluralidade que existe na so-
ciedade.E máis no que se refire á
cultura que ten moitísimo que dicir e
non pode ser ocultada.

Eu creo que os actores e actrices de
Galicia están nun momento óptimo
en canto a súa valoración , ti que
pensas?

Eu considero que ven desde “Fariña”,
alí comezouse a ollar para o inmenso
potencial de talento que hai nos actores
e actrices de Galicia.De feito na escola
de arte dramático de Vigo están a saír
profesionais de moi alto nivel.

Ben, e agora quixera entrar na túa
parte un pouco máis intíma. Que im-
portancia ten a contorna da caram-
bola na túa vida?

Enorme, de alí son e alí quixera rematar
os meus días?

Ti tamén es unha persoa moi sensible
co coidado da natureza?

Si, a verdade é que si. Xa desde moi
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A mellora dos servizos públicos
pasa por garantir unhas óptimas con-
dicións laborais. Os sindicatos levan
meses reclamando medidas concretas
do Goberno que pasan, entre outras,
pola cobertura das baixas, convocatoria
da oferta pública de emprego, reco-
ñecemento dos traballos realizados
efectivamente polo seu persoal ou
igualdade nas condicións laborais.

Nesta altura os sindicatos CSIF
e CIG vense obrigados a solicitar
do Concello que se establezan uns
criterios obxectivos e maior trans-

parencia nas decisión que afectan
ao cadro de persoal, para evitar que
se creen ou manteñan situacións de
desigualdade. Estas desigualdades
están provocando un sistema de cas-
tas, con privilexios para algunhas
persoas en detrimento dos dereitos
doutras. 

Así mesmo tense constancia de
que varios traballadores e traballa-
doras, porque así o teñen denunciado
ante os sindicatos, sofren presións
por parte do Goberno, tanto en horas
laborais como fóra do horario esti-
pulado. Chegouse, incluso, a medidas

de represión contra os representantes
sindicais por exercer e defender os
dereitos laborais.

Por todo isto, os sindicatos CSIF e
CIG non poden tolerar que o guión
sexa a presión ou a represión directa
contra traballadores, traballadoras ou
contra a representación sindical. Soli-
citamos ao Goberno un diálogo honesto
que poña por diante a mellora dos
servizos públicos, a transparencia nas
decisión, o respecto aos dereitos la-
borais e a defensa das condicións óp-
timas de traballo fronte a situacións
de desigualdade.

CSIF e CIG denuncian desigualdades e presións
contra os traballadores/as

Coñéce a nosa tenda On Line www.floristeriacandela.es

novo teño vículación con grupos eco-
loxistas. Agora xa non estou tan activo
como cando era máis novo, pero boto
unha man sempre que poido.De feito
quixera dicir que me fixen vegano,
que entendo que é unha opción moi
relevante, se a adoptara moita xente,
para contribuir á conservación do pla-
neta.

O ecoloxismo é un sinal de identidade
do teu eu íntimo, pero eu creo que o
activismo en xeral, tamén, verdade?

Ben , eu colaboro con distintos colec-
tivos si. A organización da sociedade
civil é a mellor forma, entendo eu, de
acadar melloras sociais e de contri-
buirmos á construción de realidades
máis xustas.

Unha curiosidade, Quen che meteu
en “Sinha Paca”?, seguro que foi
Fon?

Ha ha ha ha.Non te equivocas, foi
Fon, si. A verdade é que ese colectivo
foi moi importante na nosa vila, e in-
sírese na importantísima tradición cul-
tural de Redondela de termos un tecido
asociativo enormemente robusto.

Tes algún proxecto futuro que nos
poidas adiantar?

Eu son monicrequeiro. Eu estou en
Tanxarina e logo o que veña pois ben-
vido será. Porén si que quixera salientar
que estivemos grabando un pequeño
documental sobre a memoria histórica,
no que colabora a DEP, e enténdoo
como unha aposta moi interesante.
Grabamos na Illa de San Simón e foi
unha experiencia extraordinaria. E en
Tanxarina estamos a preparar un es-
pectáculo novo que agardo podermos
estrear en maio.

Outlet de xoguetes

MOLINER
POLÍGONO A GRANXA
PARCELA 259 NAVE 6

O PORRIÑO
986 346 787

info@jmoliner.com
Pedidos whatsapp

620 571 767



A nota sobre a denuncia do CSIF e a CIG que antecede a estas liñas, asinada polas dúas principais centrais sindicais do comité de empresa do Concello de
Redondela, é realmente dura. Fala de supostas prácticas de represión laboral, intolerables en calquera empresa, e moito máis nunha administración
pública. Cando a recibimos puxémonos en contacto cos voceiros da sección sindical da CIG para coñecer a súa versión destes feitos

Hai uns días mandastes unha nota de
prensa na que faciades referencia a
supostas prácticas de acoso laboral
no Concello de Redondela. Que foi o
que pasou?

Na última xuntanza do comité de
seguridade, unha delegada da CIG
solicitou que se fixeran as coberturas
das diversas baixas que hai no Con-
cello e que nalgúns casos afectan a
servizos esenciais. Como é un tema
que levamos reclamando desde hai
un ano, sen unha solución satisfac-
toria, a conversa foise tensionan-
do.

De que maneira se lle deu traslado
ao goberno desta situación?

Primeiro en xuntanzas coa xunta de
persoal e como non facían caso, por
escrito.

Quen asiste , por parte do goberno,
a esas xuntanzas?

Normalmente o responsable de persoal,
que é Alberto, ás veces María Castro
a antiga responsable de persoal e por

AER nesta última reunión veu Ro-
berto.

Nas xuntanzas da xunta de persoal
estabades os tres sindicatos que tedes
representación no comité?

Si, CSIF, CIG e UXT
Cando lle destes traslado por escrito
ao goberno do que vós considerades
unha anomalía na cobertura das bai-
xas, cal foi a súa resposta?

Fixéronnos caso omiso. É a súa práctica
habitual

Ben, antes comentabas que na última
xuntanza da xunta de persoal a con-
versa foise tensionando, como se re-
solveu esa tensión?

Unha Concelleira, nun tono moi severo,
díxolle á nosa delegada que non se
preocupase que “ mañá mesmo ía
estar cuberta a praza” e ao día seguinte
comunicáronlle o seu traslado a Cha-
pela, que era onde se producía unha
das baixas. Esta traballadora levaba 5
anos adscrita a un departamento, e
dun día para outro mándana para Cha-

pela. Aínda que eles din que xa o
tiñan pensado desde hai tempo. Nós
entendemos que é unha medida de re-
presión sindical. De feito , na propia
xuntanza, membros de Uxt interpelaron
á concelleira sobre se estaba realizando
algún tipo de amenaza.

Que curioso.Nesa xuntanza que men-
cionas membros da UXT fan refe-
rencia á suposta emisión dunha ame-
naza e logo non asinan, cos otros
dous sindicatos, a nota que enviastes
á prensa. Por que?

Que nós saibamos tiveron unha dimi-
sión interna, e finalmente a maioría
deles decidiu que non.

A suposta represión que denunciades
cínguese a ese caso concreto ou existen
máis semellantes?

Nós o que denunciamos ademáis, é
casos de presión laboral. O que me
gustaría deixar claro é que os sindicatos
non estamos a demandar ningún tipo
de privilexio nin sequera , ningún de-
reito. O que estamos pedindo é que os

servizos públicos sexan de garantía,
que se cubran as prazas en departa-
mentos esenciais, como servizos sociais.
O que pedimos é que a veciñanza
estea atendida da maneira máis ade-
cuada posible.

Hai moitas baixas?
Varias: Servizos sociais, tanto en Cha-
pela como en Redondela, a avogada
da muller , o enxeñeiro de urbanismo
e moitas outras persoas máis, co que
a calidade do servizo é moi inferior
ao que debera.

Por que sucede esta situación?
Nós o que percibimos nas xuntanzas
co goberno é unha desatención abso-
luta.

En comparación coa administración
anterior é mellor ,peor ou igual?

Nós non debemos de entrar aí.Somos
unha central sindical e danos a nosa
opinión sobre as cuestións de índole
laboral. Logo, nas sucesivas eleccións
a veciñanza debe de decidir que ad-
ministración prefire
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SECCIÓN SINDICAL DA CIG DO CONCELLO DE REDONDELA

“A PRÁCTICA HABITUAL DO GOBERNO MUNICIPAL,
É FACER CASO OMISO AO COMITÉ DE EMPRESA”



Decembro 2020 [VII]
entrevista de Marcos Santos

“O ÚNICO QUE ME ENCHE E SOLTALO TODO”
SARA VERA, ESCRITORA E FUTURA XORNALISTA DE REDONDELA

Sara é unha moza de Redondela de tan só 20 anos que pasa a súa vida entre a nosa
vila e a illa de Fuerteventura. Ela está estudando xornalismo e acaban de publicarlle
o seu primeiro libro. É un libro de poemas chamado “Soltar”.A obra tivo unha
aceptación moi positiva no público, de feito está a piques de acadar a súa segunda
edición. Sara ten unha visión do xornalismo que encaixaría moi ben en A Nova
Peneira. Ela é unha persoa de profundo compromiso social que considera ao
xornalismo unha ferramenta para darlle voz aos que non a teñen. En “SOLTAR”
atopamos un conxunto de poemas de profunda intensidade na que a alma da
escritora constrúe a súa visión lírica da realidade, que lle tocou vivir, buscando,
como calquera persoa da súa idade, o seu encaixe na sociedade.

Ti es aínda moi nova Sara, queremos
coeñcerche un pouco?

Ben, eu nacín en Redondela. Cando
era moi nena fun vivir a Fuerteventura
e digamos que alternei períodos vivindo
en Galicia con períodos en Canarias.

Que che gusta máis?
Todo ten o seu atractivo, gústanme
ambos sitios. Se cadra o clima da illa é
algo máis agradable, para min, para
vivir. Levo mellor o calor có frío.

En Soltar, o teu libro de poemas, hai
un verso moi bonito, que me chamou
a atención, no que dis :” eu son de
moitas partes e de ningunha parte á
vez”. Fai referencia a que pasas a
vida en lugares xeográficos tan dis-
tantes? ou a algo máis?

Refírese á miña natureza de muller
libre. Eu podo sentirme emocionalmente
moi implicada con algunha localidade
ou con algunha persoa, pero eu son

libre. Non son de ningún sitio, e por
suposto non son de ninguén.

Estás estudando para ser profesional
nun sector moi relacionado con nós
verdade?

Pois si, estou estudando segundo curso
de xornalismo.

E como ve unha futura xornalista, un
sector socialmene tan relevante?

Eu o que vexo tanto polas ilusións e
desexos dos estudantes que me acom-
pañan na universidade, como polo que
nos tratan de transmitir as profesoras e
profesores é que o sector precisa un
cambio. A miña experiencia coa reali-
dade que me rodea na facultade lévame
a afirmar a miña esperanza no futuro.
Estou segura de que van saír, da niña
xeración, boas e bos xornalistas.

Un xornal no que nunca traballarías?
OK diario.

Creo que vas facer unha reportaxe
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sobre un tema moi relevante para
Redondela, verdade?

Pois si. Nunha das asignaturas encar-
gáronnos facer unha reportaxe de tema
libre ,e unha compañeira e eu escollimos
facelo da fábrica de Regojo.

Que interesante¡¡.E xa tedes decidido
o enfoque que lle queredes dar¡¡

Temos a intención de centralo nas loitas
laboráis dos traballadores/as.

Como procurades a información?
Estamos a falar con persoas que viviron
aquelas circunstancias.Eu considérome
unha persoa de elevado compromiso
social e entendo que unha das función
do xornalismo debe de ser darlle voz a
quen non ten a oportunidade de tela.

Ben, e agora falemos da túa faceta de
poeta?

A min gústame a escribir, de momento
foi poesía pero non quero pecharme a
otros xéneros.

Es unha persoa escrupulosa cos for-
málismos métricos?

Non. Eu son máis de significados que
de cuestión estilísticas, e as estruturas
ríxidas poden supor unha limitación
para expresar o que unha sinte e precisa
expresar.

A poesía, en persoas moi novas coma
ti, soe agromar de experiencias per-
soais. No caso de “Soltar”?

No meu caso tamén. A min dame
menos medo soltar o que penso que
gardalo para min mesma.

Cales son eses aspectos vitais que ins-
piran os poemas de “Soltar”?

Se cadra a miña experiencia persoal
ante os sentimientos consubstanciais á
especie humana cando me tocou afron-
talos en carne propia.

Que son?
A morte, o amor, o desamor, a amizade
e as pequeñas cousas da vida que nos
fan sentir ben.

Es moi nova para ter que tratar coa
morte.

Xa, pero o meu pai faleceu hai dous
anos e varios dos poemas dedícollos a
el. A min, a poesía axudoume a levar
o dó.

Tamén hai algún poema no que falas
da violencia exercida contra as mu-
lleres verdade?

Si. Considero que esa situación é unha
realidade horrible que hai que denunciar
con contundencia. É a única forma
posible de combatela. Asemade a edu-
cación aos nenos para que aprendan a
convivir en igualdade, e que cando
crezan non reproduzan comportamentos
machistas, é moi necesaria e debe ser
mellorada.

Se cadra o que máis chama a atención
da túa poesía é a súa profunda inten-
sidade?

Ese é un risco do meu carácter, si. Pó-
dese dicir que eu son unha persoa moi
intensa.

E tanto: “Vivo rápido porque os meus
sentimientos me aburren”

Ha ha ha ha. Non é que me aburra con
facilidade pero sempre me gustou
vivilo todo con moita intensidade.

Pois moitas grazas Sara. Xa para re-
matar, para calquera lector ou lectora
que lle interese, como se pode mercar
SOLTAR?

Inicialmente por INTERNET. Aínda
que se o encargas en calquera librería
non creo que haxa problema en que
cho pidan eles.

O BNG demanda nos orzamentos do Estado a
renovación do Cargadeiro Coto Wagner
REDONDELA

O abandono ao que as di-
versas administracións teñen
sometido ao coñecido como
Cargadoiro Coto Wagner, en
Rande, levou á organización
nacionalista a presentar unha
emenda co fin de que o go-
berno español, colabore no
seu mantemento. En concreto
medio millón de euros, para
que en colaboración coa Xun-
ta de Galiza, e Concello, se
inicien as obras de mellora
desta infraestructura singular.
Xa en xuño de 2020, o depu-
tado nacionalista, Néstor
Rego, demandou a declara-
ción de Ben de Interese Cul-
tural

O Cargadeiro, servíu du-
rante os anos 60 e 70, para a

transferenza de carbón que
chegaba pola vía férrea dende
Ponferrada. Na actualidade
converteuse nun icono do Pa-
trimonio Industrial da Ría de
Vigo, que cómpre manter.

En consoanza con esta
proposta, xa nos orzamentos
da Xunta do ano 2020, pran-
texaron unha partida de
300.000, para que entre as
distintas administracións se
acometeran as obras, e se de-
tivera a pretensión da Auto-
ridade Portuaria, de derrubalo.
Arredor deste impresionante
elemento industrial, estase re-
alizando unha campaña de
movilización e apoios para a
súa conservación.

Outra das medidas pro-
postas polo BNG de Redon-

dela foron tamén as inversións
na Rotonda dos Valos, Me-
lloras na Seguridade Viaria
no Alto dos Tras, e na Estrada
ao Aeroporto, ademáis dunha
saída para Chapela na AP 9,
en sentido descendente dende
Puxeiros.

Por otra banda, o grupo
nacionalista piden a reapertura
do Skatepark, pechado “ante
o aumento de casos detectados
da COVID-19 que estamos a
sufrir” xa que é un lugar onde
se pode facer deporte indivi-
dual ao aire libre, e polo tanto
consideran que é dos espazos
máis seguros e recomendables
nestes momentos. Ademais,
nunha situación de pandemia
coma esta, as institucións de-
ben dar vías de ocio seguro a

nosa mocidade, e neste caso,
o Skatepark é dos poucos es-
pazos gratuítos, deportivos e
de ocio ao que a xuventude
de Redondela ten acceso. As
mozas e mozos de Redondela
asumen tódolos días nos cen-
tros de ensino as súas res-
ponsabilidades individuais e
colectivas para amainar a pro-
pagación do virus, polo que
precisan de espazos ao aire
libre para desenvolver a súa
actividade social igual que as
persoas adultas.  A concelleira
Jessica García demandou in-
formación por escrito para
que o goberno de Digna Rivas
explique en base a que datos
concretos tomaron a decisión
de pechar unicamente este
espazo de ocio urbano. 

REDONDELA

“Presentamos unha moción ao Ple-
no, para que o Concello se dirixa ao
Ministerio exixindo de que se inicie
un trámite máis aberto e participativo”,
ve de aclarar o voceiro municipal de
Redondela, Xoán Carlos González.

Dende o mes de outubro está a
disposición das diversas administra-
cións o documento elaborado polo
Porto de Vigo, sobre avaliación am-
biental estratéxica simplificada, como
trámite previo á aprobación do Do-
cumento de Espazos e Usos. “Unha
sentenza da Audiencia Nacional do
ano 2017, obrigaba a este ente de-
pendente do ministerio de Fomento,
a que publicitara o informe de ava-
liación ambiental”, sinalan dende a
organización nacionalista.

O Documento de Espazos e Usos
do Porto, DEUP, delimita aqueles es-
pazos portuarios da beiramar da Ría,
e a finalidade que se lle designa a
cada un. No caso concreto de Redon-
dela, dende a praia de Chapela ata
Punta Soutela en Cedeira. Arredor de
220.000 metros cadrados da costa de
Chapela, Trasmañó, e Cedeira vense
afectadas neste documento.

“Estamos ante un trámite de ava-
liación ambiental, que segue a consi-
derar como peiraos de almacenaxe,
carga e descarga grande parte da En-

seada San Simón, Rede Natura 2000”,
apunta o voceiro nacionalista. “Implica
un movemento de camións, barcos,
contaminación acústica, verquidos,
aterros que non estamos dispostos a
permitir”, apunta.

Sinala que hai outros treitos da
costa como os de Punta Chapelisa, en
Cabanas onde se pretende construír
unha nave para a elaboración de fariñas.
Tamén mantén como espazo de reserva
do Porto os terreos do Estreito de
Rande, situados baixo a autoestrada,
ou os que se sitúan na Recasenda.

Para o edil nacionalista o goberno
municipal non está actuando coa de-
bida premura nin responsabilidade
neste tema.“A once de novembro,
non se iniciara ningún procedemento
informativo por parte dos responsábeis
municipais. Os prazos rematan o quin-
ce de decembro”, apunta o edil na-
cionalista. 

“Na moción pretendemos un po-
sicionamento do Pleno en contra do
documento porque os prazos esgó-
tanse. Nela demandamos que o mi-
nisterio para a Transición Ecolóxica,
arquive a actual avalización, iniciando
un novo proceso no que se consulte a
outras entidades e colectivos sensíbeis
co equilibrio medioambiental da En-
seada.”, remata na súa nota Xoán
Carlos González.

Os nacionalistas de Redondela
demandan unha nova avaliación
ambiental do Porto de Vigo



Como todos os anos, o grupo
deportivo Casa Paco celebra

o seu particular nadal, desta
volta marcado pola COVID, que
deixou aos rapaces dende marzo
sen adestrar nin xogar. Este
aniversario non é un calquera,
pois xa son 20 anos de historia,
nos que Casa Paco, aos poucos,
foise labrando un oco no cora-
zón de moitas nenas e nenos
do noso pobo. O club,  elaborou
un calendario-homenaxe para
lembrar a eses xogadores que
deixaron pegada nas páxinas
da súa historia. Por outra parte
, só durante estas festas de Na-
dal , Casa Paco, disporá dunha
tenda onde se poderán adquirir,
alén do  calendario, a tradicional
lotaría de nadal, camisetas, bu-
fandas e outros recordos con-
memorativos dos vinte anos da
creación desta escola deportiva
arroupados por fotografías de
estes anos, e  tallada en madeira

de carballo a imaxe do club. A
tenda poderémola visitar na
Rúa Meixón Frío a altura do
número  13 . A creación da pos-
tal este ano vai da man dun
vello coñecido de A nova Pe-
neira como é o pintor local Pepe
Veiga, por outra banda a ela-
boración do cartel conmemo-
rativo corre a cargo do polifa-

cético mestre e artista local Xe-
sús Cameselle . Estando polo
medio o noso amigo Manolo,
non podía faltar a faceta soli-
daria. E seguirase  a facer a
tradicional recollida de alimen-
tos non perecedoiros para os
mais desfavorecidos. Dende a
Peneira queremos parabenizar
á escola deportiva polo aniver-
sario e desexarlle outros vinte
anos mais, polo menos, de de-
porte, solidariedade e éxitos,
porque como di a canción: Vinte
anos non son nada.....

O Nadal De Casa  Paco 
MARCOS SANTOS
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Cantos libros tes escritos?
Escritos 22, editados 18.

E non levas moito tempo escribindo
verdade?

Pois non , só cinco anos.
Ben , ademais ti es unha persoa de
firme compromiso político militante,
nunca mellor dito o de militante.
Cóntasnolo?

Eu saín de España a primeira vez con
oito anos, aínda estabamos no tempo
de Franco. Estiven en varios países ata
que finalmente puiden chegar a Cuba.
Alí estudei 3 carreiras; pedagoxía, an-
tropoloxía e teatro social. Todo, abso-
lutamente todo foi de balde.

E chegou o comandante...
Ha ha ha ha ha. Cando rematei as ca-
rreiras déronme o grao militar de tenente
e eu pedín ir voluntario como brigadista
a Angola, alí cheguei a ser maior do
exército cubano, que equivalería ao
grao de comandante en España, si. E
comezaron a chamarme comandante
desde o principio si.

Creo que tiveches un mestre un
tanto especial non?

Si, cando estudei pedagoxía deume
clases Mario Benedetti. Cheguei a ter
moi boa relación con el, de feito viña
el coa súa muller á miña casa a recitar
poemas e moitas veces acababamos a

noite despois de varias copas de ron,
recitándonos el poemas en alemán.

En Alemán??
Si, inicialmente foi do que viviu Bene-
detti, das traducións do alemán.

Creo que a tristeza é un tema reco-
rrente na túa produción literaria
verdade?

Si a verdade é que si. Todo nace dun
episodio da miña vida persoal.

Non é necesario que o contes
Si, quero contalo. Cando tiña 17 anos,
nunha illa de Cuba, coñecín a Jimena,
unha moza chilena á que era imposible
non querer. Namorámonos perdidamente
e fomos vivir a LA HABANA. Ela
quedou embarazada e cando estaba a
`piques de parir colleu un avión para
compartir o acontecemento en Chile
coa súa familia. A pobre non puido
saír do aeroporto, tan pronto aterrou
collérona e asasinárona. Tirárona viva
ao mar desde un helicóptero puma sen
agardar a que nacera a nena.

A partir de aí?
Estaba emocionalmente tan desgarrado
que decidín combater contra todo aquelo
que significara algo parecido aos asa-
sinos de Jimena. Fun combater a Nica-
ragua cos sandinistas.

E alí comezou a túa etapa como
brigadista?

Non, comezou en Cuba en 1.979 nun
encontro de familiares de brigadistas
internacionais que estiveron na guerra
civil española. Alí falei con varios dos
seus netos e decidimos facermos algo
en conxunto.

Algo de que tipo?
Comezamos a facer misións en zonas
de guerra para evacuar a nenos dos lu-
gares de conflito

Debiches de pasar por todo tipo de
experiencias horribles?

Si, a verdade é que si, pero como a
guerra de Saraxevo ningunha .Alí tra-
taban non só de gañar, senón de aniquilar
ao inimigo e asemade facelo sufrir
Había francotiradores cruzados que es-
peraban a que recibiras axuda, cando
chegaba feríanlle tamén nunha perna.
Ata que non podía vir máis axuda,
cansábanse e matábanos todos. E iso
ollábao eu dende a parte de atrás do
edificio, un edificio de 10 andares.
Todos os días ás 9 da mañá disparaba

onde puña parking 1 tiro: aquí estou.
Todas as mañás! Ao final chegaron os
belgas pero aínda así ao evacuar os
nenos mataron un, eu recibín tamén.

Como se recibe o sorriso dun neno
agradecéndoche que veñas a salva-
lo?

Non son moi conscientes do que é a
vida e o que é a morte. Cando son
adultos si.

Como se lles explica que ti es o bo?
Porque o ve na actitude, cando te quitas
o chaleco de campaña, cando te desar-
mas e pos o AK no chan, e podes ex-
plicarllo coa axuda dun tradutor, mi-
rándonos á cara. Iso si, a 45 tíñaa
detrás. Pero si, dándolles referencia e a
onde queremos levalos. Ademais ven
que podendo matalos non o fixemos.
Penso que teñen un instinto moi grande.
Isto foi sobre todo evitando o tráfico
de órganos de nenos.
Cada un de nós tiñamos unha especia-
lidade na que nos formabamos, eu es-

“CANDO SECUESTRAN A UN NENO PARA OBRIGARLLO
A SER SOLDADO, O PRIMEIRO QUE LLE MANDAN É
CORTARLLE AS MANS AOS SEUS FAMILIARES, PARA
QUE EN CASO DE FUXIR, NON TEÑA A ONDE IR”

ANTOLÍN PULIDO, ESCRITOR E BRIGADISTA INTERNACIONAL

As persoas da miña xeración seguro que lembran unha serie de TV chamada”o equipo A”. Os protagonistas eran unha especie de soldados de fortuna
que se dedicaban a resolver conflitos, sempre ao lado dos bos e pelexando contra os malos, nos que nunca morría ninguén e nos que o ben sempre
triunfaba sobre o mal. Aquilo era ficción para o entretemento de adolescentes xa físicos xa mentais, aos que se lles vendía a idea infantil da
bipolarización social entre bos e malos, na que sempre gañaba o ben. O noso protagonista desta reportaxe alén de ser un escritor de abundante
produción literaria podemos dicir que facía algo semellante ao televisivo Aníbal Smhit, pero na realidade máis dramática de brutais guerras nas que si
morre e sofre moita xente. El defínese como “mediador en conflitos bélicos”. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa, unha charla terrible na que
Antolín repasa algúns dos episodios da súa vida dunha dureza absolutamente superlativa.
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pecialiceime en loitar contra o tráfico
de órganos de nenos.

Nado en Toledo sufriches represión
en España, en Cuba, axudaches os
compañeiros nos peores escenarios
de América Latina, e decidiches re-
gresar a España. Estás tolo?

Marchei moi novo de España e pri-
meiramente quería estar coa familia
que me queda. A tempada máis longa
que botei foron 3 anos nos campamentos
saharauis en Tinduf. Traballaba cunha
ONG en cuestións alimentarias, vivenda,
hospitais, deporte e saúde, igualdade
de dereitos, aprender as mulleres a
conducir... Fixen de todo. Incluso un
campionato.

Axudar ten esa contrapartida, es-
pecialmente co pobo saharaui que
é tan acolledor.

O meu pai foi pastor e despois camio-
neiro, e me aprendeu a conducir. Cando
me emancipei con 16 anos, o primeiro
sitio ao que fun foi Marrocos. Aluguei
un Land Rover, empecei a baixar e a
baixar e crucei a liña de fogo. Si, o pri-
meiro muro paseino, pasei o campo
minado, sen sabelo, e chegue onda o
Fronte Polisario. Quedei con eles un
par de semanas, malia que me advertiron
do perigo que corría. 

Cando te profesionalizaches?
Como brigadista sempre voluntario,
sen cobrar nadiña. Financiábannos ar-
tistas.

Estiveches en Ruanda?
Estiven, daquela non sabiamos moi
ben cal era o motivo da guerra entre
Hutus e Tutsis porque nunca se levaran
mal entre eles. Decatámonos de que
había algo que non se mencionaba.

Era o coltán. A guerra foi provocada
para poder sacarlles o coltán. Non se
lle chamaba coltán, naquela altura. A
zona das grandes minas está en Ruanda,
Uganda e Congo. Facían minas, moi
pequeniñas tipo inglés, onde metían
nenos. A medida que ían morrendo ían
secuestrando outros.

Que duro o que estás contando. Te-
rrible

A min perturboume especialmente. Un
amencer vin un cervo cruzar un río sen
mollarse, da cantidade de mortos que
había flotando. Esa imaxe téñoa metida
na testa. Os mortos tirábanos ao río.
Esa mañá levabamos nenos pequenos,
e non quería que mirasen iso. Arranquei
o coche e tirei co comboi. Levabamos
tres camións e dous lixeiros, nun deles
montamos unha ONG. Sacamos de alí
máis de cen pequenos aínda que nos
morreron uns 20.

Debe ser terrible ver como se che
quedan.

Afecta, pero non é o peor. O peor é
cando tes que elixir os máis sans porque
teñen que resistir a viaxe. Os débiles
vanche morrer no camiño. 

Fas de Deus
Si, a ver como llo explicas a esa nai
que che entrega o filliño para que o
salves. Tes que ser coma unha máquina,
case sen sentimentos. Durante moito
tempo quedei trastornado. Vivín na rúa
cando vin a España porque non quería
ir a ningún sitio.
É moi difícil recuperar nenos soldado,
a ver como lle sacas o soldado de
dentro, volvelos nenos despois do trau-
ma. O primeiro a que lles obrigan
cando os raptan é a cortarlle as mans

aos seus pais, ou ás súas irmás, para
que se un día se escapa non teña onde
regresar.

Non teño palabras
Algunhas historias acabaron ben, pero
moitas non acabaron ben. Se nos morrían
menos do dez por cento das criaturas
era unha boa misión. Pero sempre
morría alguén, e compañeiros teño
mortos 21.
Así que vas salvar persoas e os teus se
che morreron nas mans, coma quen di.
Si, Margarito, meu compadre, morreume
nos brazos. Lévase moi mal, pero, en
definitiva, morreu facendo o que el
cría que era xusto.

Ti cres ca loita paga a pena? 
Si, si. Hai lugares onde hai que loitar
coas súas mesmas armas. Si. Sempre o
dixen. Hai que ler os libros que son a
Triloxía dos Ninguéns “La memoria
de los nadie” onde conto todo e todo o
que conto é verdade. Excepto un capítulo
que o sinala: este capítulo non é verdade.
Nun dos capítulos escribo: Á guerra
hai que ir chorado e vivido. A vida ten
que aprenderche a querer máis os que
tes detrás que odiar os que tes diante.
Como na película do Samurai, tes que
querer máis os que defendes que odiar
os que matas. Son pacífico pero pacifista
non son, en tantísimas misións que fi-
xemos e van morrendo compañeiros e
compañeiras túas, era moi duro. E logo
viñas a España para resolver o problema
dos pasaportes e dos visados, onde tiña
a miña muller e os meus dous fillos, e
non sabían a que me dedicaba, o que
eu facía. Pensaban que daba clases en
Cuba, que tamén o fixen.

En Cuba tamén loitaches?

Eramos comandos pequenos que fun-
cionabamos ben.

A semana pasada encargácheste de
recadar os nomes dos 3000 da Al-
mudena para darllos ao Defensor
del Pueblo. Quitáronos como os ver-
sos de Miguel Hernández. Cando
nos imos cansar de tanta ignominia,
de tanta inxustiza?

Si, quitaron as tres placas: a da frase de
Julia Conesa, unha das Trece Rosas,
“Que mi nombre no se borre de la his-
toria”; o verso de Miguel Hernández e
a terceira do Pobo de Madrid en coñe-
cemento das 3000 persoas executadas
e inhumadas nesta necrópole. Teño
aquí as 3. Todos os xoves pola mañá
vou ao Concello de Madrid, dende hai
un ano. Resulta que eu teño unha foto-
grafía feita na Almudena cos 3000 no-
mes postos, ao día seguinte o Concello
rompeu as placas cos nomes.

Que sentiches?
Deume tal carraxe que dende entón
fun recadando as súas historias, e toda
esa información funlla levando ao Con-
cello. Moita xente me axudou. Todos
os xoves vou. Xa me coñecen os fun-
cionarios.

Contestáronche?
Enviáronme unha carta, din que son
moitos e non caben, que se foron cousas
da guerra. Que non nos insulten: da
guerra non, da posguerra! Non había
un so motivo para eses 3000 fusila-
mentos, foi unha bestialidade.

Para ir acabando, temos os teus li-
bros, as túas poesías

Teño 18 libros impresos en Alemaña,
aquí non teño editorial porque querían
censurarmos. Os meus libros son com-
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Deficiente limpeza das instalacións municipais en Pazos
PAZOS DE BORBÉN

No medio dunha pandemia onde
se debían extremar as medidas de hi-
xiene, as instalacións municipais de
Pazos de Borbén levan meses sufrindo
graves deficiencias de limpeza, o que
está a provocar un acusado malestar.

A situación ven provocada pola
falta de persoal ao arrastrar meses con
tres baixas entre o persoal de limpeza
municipal que non se cubriron na súa
totalidade. E é que o Alcalde Andrés
Iglesias vendeu coma un reforzo en
tempos de covid a contratación de dúas
persoas por seis horas a través dunha
empresa cando, en realidade, debido a
esas tres baixas, se está a contar con
menos persoal nun momento de máis
traballo.

E falamos dun servizo que en con-
dicións normais, con todo o seu persoal
en activo, está no límite de recursos. A
modo de exemplo, Alternativa Veciñal
considera totalmente insuficiente destinar
unha soa persoa para a limpeza de
todo o antigo edificio do colexio público.
Se ben en recentes días se procedeu á
contratación dunha terceira persoa, ao
ser tamén a xornada parcial o servizo
vai seguir en precario e, polo tanto,
van seguir tamén as deficiencias na
limpeza. Non se entende a negativa a
reforzar en condicións este servizo
básico que se encarga da limpeza de
lugares tan sensibles coma o centro de
saúde e o colexio, ademais doutras de-
pendencias.

Por outro lado, levanta suspicacias

que persoas contratadas a través da
empresa adxudicataria sexan próximas
ao Partido Popular, algunha incluso fa-
miliar do Alcalde Andrés Iglesias. En
toda esta caótica xestión semella que
no último no que se pensou foi en
cubrir as necesidades e prestar un bo
servizo.Para evitar estas situacións de
falta de persoal e de favoritismos nas
contratacións, Alternativa Veciñal vai
propoñer a creación dunha lista de
espera para persoal de limpeza. Deste
xeito as persoas interesadas poden pre-
sentarse en condicións de igualdade a
unha proba para formar parte dunha
lista de substitucións. E o Concello
contará con esa lista para poder chamar
persoal para cubrir baixas, vacacións
ou reforzos puntuais do servizo.

O goberno municipal claudica ante os
intereses de Sacyr segundo BNG
REDONDELA

Xoán Carlos González, afirma que
se accede á petición da empresa de non
prorrogar o contrato de limpeza de edi-
ficios municipais, “únicamente porque
non lle é rendíbel económicamente”

No Pleno de novembro, un dos pun-
tos que maior polémica suscitou, refe-
ríuse á proposta da concesionaria de
limpeza de edificios municipais, Sacyr
de non prorrogar dous anos máis de
contrato. Os votos de PSOE e AER e
abstención do PP, permitiron que a em-
presa se desvincule do asinado en de-
cembro de 2016. 

Pola súa banda, o Bloque Naciona-
lista Galego, decidíu non apoiar a pro-
posta, “porque vai en contra dos intereses
económicos municipais”, afirma o vo-
ceiro nacionalista. “A única razón que
se esgrimíu, residía en que o contrato
xa non lle era rendíbel económicamente
a Sacyr”, desvela.

Para o edil nacionalista, trátase dun
feito moi sintomático, da actitude do

goberno de Digna Rivas, coas conce-
sionarias. “Dende o BNG, somos cons-
centes que o servizo prestado por esta
concesionaria de limpeza de edificios
municipais era moi deficiente, mais
existen diferentes instrumentos, como
un réxime sancionador, para forzala a
cumprir o su contrato”, engade.

Entende o edil nacionalista que ao
goberno, correspóndelle un seguemento
estricto do servizo, e defender os intereses
da veciñanza. “Con esta decisión, a
quen se beneficia é á empresa”, consi-
dera. 

Recorda que Sacyr gañou o concurso
público para asumir a limpeza de edifi-
cios municipais, cunha diferenza anual
duns 30.000 euros, respecto a outras
empresas. Ese aforro, vaise perder, no
caso de que se volva a celebrar un con-
curso de concesión.

Cuestiona igualmente, que o goberno
municipal se decante por contratar unha
empresa para a elaboración do pregos
de prescripcións técnicas do novo con-

AER decidirá se
continuará no goberno
o próximo ano 
REDONDELA

A Agrupación de Electores de Re-
dondela (AER) leva semanas facendo
balance do seu papel dentro do goberno
local de Redondela. En xullo de 2019
AER debutou nas responsabilidades
de goberno acadando un pacto para
formar unha coalición co PSdeG-
PSOE para rexer o Concello de Re-
dondela. Entrar no goberno non foi
unha decisión fácil para AER, pero
manterse no poder tampouco está a
resultar sinxelo. A experiencia de go-
berno está a deixar un sabor agridoce
en AER. O principal argumento para
continuar na coalición é o sentimento
de responsabilidade fronte a veciñanza
de Redondela. Non se pensa en absoluto
no que poida interesar a AER senón
no que poida ser mellor para a vida
pública de Redondela. AER se debate
se ese servizo prestarase mellor dende
o goberno ou farase máis eficazmente
dende a oposición.

"Moi
Felices

Festas a
todos os

nosos
clientes e
amigos"

bativos, son panfletarios, de loita, son crus.
Hai novela fermosa, que fala da liberdade e
da sexualidade dos avós, hai historias de
amor , hai poesía comprometida, relatos... É
unha obra sobre activismo.

Que barbaridade, non paras de escribir.
En 5 anos 18 libros publicados, non podo
parar de escribir. Escribín tamén 4 obriñas
de teatro publicadas no mesmo volume, unha
delas “Los nadie sin carne pero con hueso”
ía ser representada nun instituto de Galicia,
que é o diálogo de asasinados dentro dunha
fosa común. Eu comentábao con Benedetti
e con Silvio Rodríguez, escribo coas tripas,
co sentimento. Eles animáronme para comezar
a escribir despois de leren as miñas notas. 

En Redondela temos unha fosa común
con 42 republicanos. Onde podemos ad-
quirir as obras?

Pódense descargar de balde. Eu vivo da
venda dos libros pero é importante o acceso
de quen os queira descargar. Non recibo
ningún tipo de pensión de xeito que eu
mesmo actualmente, non podería comprar
os meus libros. Por iso o que me importa é o
acceso para quen lle interese, e despois se
mos queren pagar, agradézoo. Como che
comentei sufro secuelas, empecei a escribir
por unha bala que non me sacaron e se me
desprazou no pescozo. E aquí estou, que
agora non podo parar de escribir.

Como se che ocorreu facer exposicións
coas poesías?

Non teño cartos pero teño amigos entre os
que hai actores e actrices. A exposición con-
sisten en placas grandes (1m por 0,80m)
onde hai un collage de imaxes e ao tempo
podes escoitar as poesías recitadas por na-
rradores. Dunha malleira rompéronme a
mandíbula e os dentes, pero tamén recito
sen eles, jeje.

Actualmente es feliz?
Si, si, de verdade que si. Pero fun feliz
moitas veces na miña vida porque fixen o
que quixen. Se deixei algo polo camiño foi
por unha boa causa. E sigo, onde me chaman
para recitar poesía nas fosas que non se
poden abrir, alá vou, a miña homenaxe anar-
co-comunista. Collín a liturxia católica e pa-
seina para o comunismo libertario.

Esperamos verte en Redondela.
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A comunidade educativa pídelle á Xunta
diálogo para normalizar o galego
SANTIAGO

Membros dos colectivos que elabo-
raron a Proposta de bases para a norma-
lización do galego no ensino en Galiza
pedíronlle á Xunta que se sente a dialogar
coa comunidade educativa, nunha rolda
conxunta diante da Consellería de Edu-
cación. "Insistiremos todo o que faga
falta e esgotaremos todas a vías ata con-
seguir que falen con nós", aseguran.

A Mesa pola Normalización Lin-
güística, a Asociación Socio-Pedagóxica
Galega (AS-PG), Nova Escola Galega
(NEG), a Confederación de Anpas Ga-
legas, a Confederación Intersindical Ga-
lega - ensino (CIG Ensino), a Confede-
ración Sindical Independente de Fun-
cionarios- Ensino (CSIF- Ensino) e o
Sindicato de Traballadores/as do Ensino
de Galiza (STEG) elaboraron esta pro-
posta conxunta para dar solución ás ne-
cesidades detectadas polo Consello de
Europa, que a finais de 2019 aseguraba
que se deben “eliminar as limitacións
ao ensino en galego en Galiza”.

Solicitaronlle ao conselleiro de Edu-
cación que se reunise con representantes
destas organizacións, para poder pre-
sentarlle a proposta, pero non obtiveron
ningunha resposta. "A única resposta á
nosa solicitude de diálogo foron as de-
claracións do conselleiro e do presidente
baseadas na mentira e na manipulación
contra o recoñecemento mínimo á exis-
tencia dunha realidade plurllingüe no
Estado", denunciou o presidente da Mesa,
Marcos Maceira. "Respecto ao Decreto",

engadiu, "aínda se atreveron a sinalar
este domingo que non é o mellor mais
si o máis consensuado. A nosa presenza
aquí demostra a falsidade". As entidades
que elaboraron esta proposta representan
a maioría do profesorado, Anpas e mo-
vementos de renovación pedagóxica e
denuncian que ante a súa oferta de
diálogo non recibiron da Xunta máis
que silencio. Insisten que o Goberno
galego ten que sentarse a dialogar con
eles para cumprir coas demandas do
Consello de Europa, da ONU, da socie-
dade galega e da propia comunidade
educativa. "Pensa a Xunta atender as
indicación do Consello de Europa que
leva sinalando o mesmo 10 anos e en
cada resolución con máis intensidade?",
preguntábase Maceira. "Pensa facer algo
en relación ao informe da ONU no mes-
mo sentido?", engadía, "Pensa a Xunta
cumprir coa súa obriga de garantir o co-
ñecemento de galego que todos os estudos
sinalan que non se consegue?". "A única
lingua oficial cuxo coñecemento non se
garante ao rematar cada unha das etapas
educativas é a galega", recorda. "No
confinamento agraváronse as dificuldades
de uso do galego por dúas vías: a escaseza
de materiais didácticos e o dominio de
TVE nas aulas televisadas baseadas no
curriculum", recordou Maceira, "onde
estivo o presidente da Xunta entón?".
"Feixoo non está posto polas galegas e
galegos para renegar da condición de
galego e de presidente da Xunta á mínima
oportunidade", criticou.

ALEXANDRE BÓVEDA, 3
SOUTOMAIOR

CAFETERÍA PASTELERÍA

Nace a Asemblea Republicana Galega
SANTIAGO

No mes de outubro do 2020 xurdiu
en Galicia a Asemblea Republicana Galega
que constituíuse recentemente a través
do traballo conxunto da Plataforma Galega
pola Terceira República, o PCE (m- l), o
PCPE, Cedeira pola Esquerda, o Colectivo
Republicano Saúde e República da Coruña,
o Colectivo Republicano de Redondela,
e persoas a título individual, co obxetivo
de crear unha alternativa unitaria pola
República. Motivados pola búsqueda dun
cambio social necesario para dar un xiro
radical á actual crise económica e insti-
tucional orixinada no 2008 polo capitalismo
financeiro, agudizada a mesma pola Co-
vid19. Para a nosa Asemblea, as privati-
zacións supoñen agora máis que nunca a
total carencia de medios nos hospitais,
nos centros educativos, nas administración
pública etc. Outra vez os máis perxudicados
volvemos a ser nós, a maioría traballadora,
xa que mentres a oligarquía acumula ga-
nancias, somos nós os que temos que tra-
ballar a costa da nosa saúde e en condicións
moita veces propias de tempos de de es-

cravitude. Debandita situación non é nova,
a oligarquía sempre apoiouse no sistema
para sacar beneficio, e no Estado Español
a Monarquía é o piar que a sustenta. Polo
tanto, derrocala, é un dos principais ob-
xetivos que debemos acadar para mudar
un sistema, que evidentemente, sométenos
á pobreza.

A Asemblea Republicana Galega aspira
a derrubar o Réxime do 78 imposto e a
construír un programa político unitario,
unificando toda iniciativa republicana,
acumulando forzas e enfrontando a tarefa
de construír unha República do Pobo,
coma un muro anti-oligárquico e antifei-
xista.

O TEU
XORNAL

EN GALEGO



entrevista
Decembro 2020 [XV]

Avenida de Ourense, 50 - Marín
Telf. tienda: 986 88 39 31 - Fax: 986 88 00 95
Telf nave: 986 70 32 14 - Móvil 666 45 00 95
gonbelventas@gonbelmar.es
www.gonbelmar.com

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Nas últimas eleccións municipais, os
resultados electorais que obtivo a can-
didatura do Bng de Marín que ti en-
cabezaches foron malos, fostes un pouco
a excepción a uns resultados comarcais
esencialmente bos. Semellaba que o
BNG de Marín podería correr o risco
de que entrase nunha etapa un tanto
depresiva ,pero nas autonómicas tivestes
un resultado espectacular na túa loca-
lidade. Que valoración fas?

Efectivamente os resultados nas muni-
cipais foron malos. Pero teño que dicir,
Tino, que a saúde da nosa organización,
na nosa localidade, é tan robusta, o
ambiente de traballo tan agradable, e
por desgraza a necesidade das políticas
transformadoras do BNG, que ten
Marín, é tan urxente, que eu estaba
convencida de que máis cedo que tarde
boa parte da sociedade de Marín nos ía
distinguir coa súa confianza.
Nas autonómicas quitamos 2.187 votos,
fomos segunda forza política e subimos
un 142%.Eu son, ou polo menos procuro
ser, unha persoa realista e sei que unha

parte dese voto insírese na ondada de
positividade na que se atopa o BNG
nacional, pero teño a certeza íntima de
que outra parte responde a que a veci-
ñanza de Marín está comezando a ver
a necesidade do BNG e a recoñecer,
isto dito con toda a humildade, o traballo
dos meus compañeiros e compañeiras.

Dicíame o teu compañeiro Bieito Lo-
beira , nunha conversa que tivemos
hai varios meses, que el estaba con-
vencido de que en Marín había un
gran potencial de crecemento para o
nacionalismo e que tiña a convicción,
de que como moito a medio prazo, o
Bloque ía experimentar un crecemento
substancial. Estamos xa nesa fase?

O lugar que ten que ocupar o BNG ,
non só en Marín, senón en todo o país
é estar en disposición de pelexar a
maioría social de Galicia co PP. Estou
convencida de que en Marín tamén vai
ser así. Ogallá as mulleres e homes do
Bloque local saibamos estar á altura
para que as mulleres e homes do noso
pobo nos queiran acompañar. No que

a miña humilde persoa respecta, a miña
disposición para que esa situación sexa
unha realidade tanxible é total e abso-
luta.

Aquela etapa, que viviu o BNG, de
tantos “cristos” internos , que foi es-
pecialmente significada en Marín, re-
matou?

Si, afortunadamente si, definitivamente
si. Agardo que teñamos aprendido dos
erros pasados para que aquela época
non se repita nunca.

A aritmética de Marín, na que o PP
ten unha maioría tan abafadora, 15
de 21, non fai moi difícil facer oposi-
ción?

“QUE COA MAIORÍA TAN AMPLA QUE TEN, O PP DE
MARÍN NON SEXA QUEN DE LEVAR UN ORZAMENTO
A PLENO, FALA BEN ÁS CLARAS DA INEFICACIA E A
DESIDIA DO GOBERNO DE MARÍA RAMALLO”

LUCÍA SANTOS, VOCEIRA DO BNG DE MARÍN

Unha vez máis a voceira do BNG de Marín, Lucía, tivo a xentileza de
achegarse ás nosas páxinas para explicarnos a súa visión sobre a
situación política da súa localidade. E, unha vez máis, foi para min un
pracer conversar cunha muller brillante, que, algún día, vai ser
alcaldesa de Marín.



Neste asunto polo que me preguntas
vasme permitir citar a Kant que dicía
que a boa vontade é aquela que actúa
exclusivamente por deber.

Caramba Lucía, véxoche moi filosó-
fica

Non, é que eu estou orgullosísima de
militar no BNG, porque independen-
temente das coiunturas políticas o con-
xunto dos meus compañeiros e com-
pañeiras teñen unha vontade firme de
actuar sen descanso para cumprir o
noso deber co pobo galego. Fíxate por
exemplo no noso deputado Néstor
Rego, el está só, pero acada máis be-
neficios para o noso pobo ca todos os
demais deputados e deputadas do PP,
do PSOE e de Podemos Galicia xun-
tos.
Non é fácil estar soa, claro que non,
pero o noso deber e compromiso cara
á veciñanza de Marín é inquebrantable,
e así vai ser sempre, cunha concelleira,
con 15, ou con ningunha.

A situación da sanidade en Marín
está tan deteriorada como denuncia-
des?

Lamentablemente si. O servizo é insu-
ficiente, o persoal escasea e por mo-
mentos a situación bordea as fronteiras

do colapso. Ás veces polas tardes,
nunha vila da dimensión da nosa, só
hai unha persoa traballando de cara ao
público.

Pero tedes un centro de saúde como
quen di novo?

Xa, pero ter un novo edificio sen os
servizos adecuados e sen o persoal ne-
cesario non é suficiente.

A día de hoxe( 29/11) como está a si-
tuación epidemiolóxica de Marín?

Moi preocupante. Desde o mes de se-
tembro non damos conseguido baixar
os contaxios de maneira significativa,
e xa levamos varias semanas coa hos-
talería pechada e sometidos ao peche
perimetral sen que se albisquen resul-
tados significativos.

María Ramallo alén de alcaldesa é
agora deputada. Como valoras esa
duplicidade de cargos?

Eu entendo que unha alcaldesa ou al-
calde ten que ter dedicación exclusiva
ao seu cargo. Ela, que eu saiba, non
ten o don da ubicuidade, polo tanto
cando está en Madrid non pode estar
aquí, e non lle queda máis remedio
que delegar. Ao meu xuízo, esa situación
implica que non cumpre de maneira
adecuada o seu compromiso coa veci-

ñanza do noso pobo.
Se ti foses alcaldesa de Marín e o
BNG falara contigo para que encabe-
zaras unha lista ao congreso estatal,
ou ao parlamento de Santiago, acep-
tarías a proposta?

Non.
Cando o partido de ultradereita, Vox,
formulou unha proposta no congreso
do estado que , entre outros partidos ,
pedía ilegalizar ao BNG, a túa veciña
María Ramallo, mirou para outro
lado, non votou en contra, e abstívose
nunha proposta que pedía ilegalizarche
a ti. Como te sentiches?

Enormemente decepcionada. Por des-
graza este tipo de cousas dannos a
razón cando dicimos que a liña que se-
para ao PP de VOX é moi delgada, ás
veces é imperceptible. Eu lin a entrevista
que lle fixo o voso xornal á alcaldesa,
e alí dicía que “en VOX hai xente moi
interesante”.

Que pensaches cando liches esas de-
claracións?

Preocupoume moito, claro.
Como é posible que cunha maioría
tan enorme como ten o PP, Marín
leve dous anos sen orzamentos?

É intolerable, e só se pode explicar por
falta de dilixencia e carencias notorias
tanto de aptitude como de actitude.

A semana pasada tiven que ir un día
a Marín, non era xoves( o día do mer-
cado), e o que tiven que pasar para
aparcar foi un auténtico pesadelo. É
unha apreciación subxectiva ou Marín
padece un grave problema de falta de
aparcamento?

É unha evidencia que precisamos
melloras substanciais no que a este
asunto se refire. E estamos no BNG
moi preocupados pola inminencia da
creación da zona azul. Moito nos te-
memos que sexa unha volta de porca
máis que incida en agravar este im-
portante problema que padece a nosa
vila.

Imos ter auditorio por fin en Marín?
Como che dixen antes, eu procuro ser
unha muller moi realista. E a realidade
dos feitos amosa que nos orzamentos
da Xunta non se recolle esa partida.
Xa que logo, por moitas chamadas á
tranquilidade que faga a alcaldesa, men-
tres non haxa unha partida orzamentaria
concreta ,consignada para a súa exe-
cución, non se pode dicir que si o imos
ter.

Como valoras o recente acordo entre
Estrela de Marín e Fecimo?

Paréceme unha magnífica nova. Marín
en moitas circunstancias vive á marxe
do Morrazo, e todo tipo de acordos
que impliquen unha maior cooperación
comarcal son positivos. Neste caso
considero que pode ser moi interesante
para o pequeno comercio tanto de
Marín como de todo o Morrazo.

Explícanos a campaña que estades a
desenvolver en relación co castro de
Subidá?

Estamos esixindo a paralización inme-
diata das obras que se están a desen-
volver nesa zona, pois consideramos
que o que se está a producir é por en
risco moi grave a unha zona de altísimo
valor patrimonial.

[XVI] Decembro 2020

entrevista / o morrazo

MARÍN

O Nadal xa prendeu a súa luz en
Marín. Aínda que ao longo da semana
xa foi posible vislumbrar algúns ele-
mentos, desde hoxe pola tarde xa se po-
derá ver o acendido na súa totalidade do
alumeado típico destas datas, que enche
de ledicia e de esperanza as vilas de
todo o mundo.

A Avenida de Ourense, o Parque
Eguren, distintas rúas do centro urbano,
Seixo… son só algúns dos puntos nos
que se pode gozar da ornamentación de
Nadal, nun ano no que será preciso
mudar as nosas costumes para poder
seguir loitando contra a pandemia.

Ademais, instalouse un fío musical
de Nadal que estará activo de 11.00 a
14.00 e de 17.00 a 21.00 horas, que
axudará tamén a crear esa sensación de
datas especiais, moi sinaladas nos nosos
calendarios e que nos axudarán a pechar
un ano especialmente difícil.

No que respecta ás estacións de de-
coración, decidiuse facer unha aposta
importante por este tipo de ornamento,
para acompañar ás luces típicas do Nadal.
En total, para crear estes espazos, utili-
záronse 120 metros cadrados de céspede
e 10 toneladas de area, 20 pequenas ár-
bores de Nadal, 100 prantiñas e 30
alpacas de palla, así como bonecos de-
corativos, que se colocarán na torre do
reloxo da Igrexa Vella, na Praza da Ca-
pirota, na Alameda, no Palco da Música
e no Parque Eguren.

As luces do Nadal Marín xa inundan as
rúas e prazas da localidade
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O Centro Comercial Aberto
Estrela de Marín xunto coa
Federación de Comerciantes
e Industrias do Morrazo, Fe-
cimo, veñen de unir as súas
forzas no que supón a nosa
integración na Federación de
Comerciantes e Industriais do
Morrazo.

Este acordo, a través do
cal se crearán sinerxias, supón
a unión comercial das catro
vilas da comarca do Morrazo,
sendo unha mostra da boa saú-
de e fortaleza do tecido aso-
ciativo do que goza a comarca
morracense. Na redacción do
acordo establécese que Estrela
de Marín e Fecimo benefícianse
mutuamente dos convenios e
vantaxes e colaborarán estrei-
tamente no desenvolvemento
de novas vías para promover
as compras no comercio local
do Morrazo.

A primeira acción que po-
remos en marcha en conxunto,
será a vindeira campaña de
Nadal que dará comezo o vin-
deiro luns 7 de decembro e no
que entre ambas entidades po-
remos en circulación 15.000€
en premios para incentivar as
vendas no comercio de proxi-

midade. Para as dúas entidades
é un logro moi importante reu-
nificar comercialmente a co-
marca, sumando esforzos, re-
presentatividade e traballando
en conxunto en prol do bene-
ficio común. Especialmente
nunha época na que a unión e
a solidariedade teñen que ser
bandeiras do pequeno comercio
fronte a outros modelos co-
merciais impersoais e sen com-
promiso coa contorna no que
se ubican.

Agardamos que esta ini-
ciativa sexa un exemplo e que
sirva de impulso fortalecedor
ao pequeno comercio e á hos-
talería do Morrazo no seu con-
xunto.

Fecimo e o CCA Estrela de
Marín traballarán xuntos a
prol do comercio do Morrazo

O TEU
XORNAL

EN GALEGO

Opasado 10 de novembro comunicáronme que dera
positivo en Coronavirus tras facer unha PCR, ana-

lítica que tiven que realizar tras uns síntomas de ce-
faleas a noite anterior.

As primeiras preguntas que me fixen foi: por
que eu? Que fixen mal?. A miña única resposta tivo a
ver co meu traballo como Celador do SERGAS no
Hospital do Salnés. De todos os xeitos os doutores
que me chamaron me comentaron que non lle dera
voltas, que era moi difícil sabelo e que ás veces eles
mesmos non podían dar explicacións.

Axiña púxenme en illamento na casa, a miña fa-
milia e as miñas amizades, coas que tiven contacto
nas 48 horas anteriores aos primeiros síntomas, fi-
caron en corentena en espera dos resultados das
PCR´s. Cunha enorme cefalea durante o período noc-
turno, só estaba preocupado por todos eles, que se
contaxiaran pola miña culpa, e sobre todo polos
meus pais e sogr@s, en idade de risco.

Na primeira PCR tod@s deron negativos, mais
coa segunda analítica a miña compañeira e a cativa
contraeron o becho. Varios días antes de ter os sín-
tomas, traballei no andar terceiro do meu hospital.
Daquela había un feixe de doentes positivos en CO-
VID-19, xente maior procedente da residencia de
Ribadumia, cunha carga viral forte. Fun o primeiro
en caer no meu centro de traballo nesta segunda
onda, tras de min caeron 5 compañeir@s máis nas
72 horas seguintes. Que aconteceu? Podemos acusar
ao Sergas de neglixencia e por ter desamparad@s
aos traballador@s?, Tiña EPI´s, máscaras cirúrxicas
e FFP2, dobre luvas....que pasou logo? Nin idea,
quedarei coa dúbida toda a vida: se cadra saquei
mal a EPI ou lavei incorrectamente as mans?. Tras
falar cos doutores, deixei de pensar e darlle impor-
tancia.

O que máis me chamou a atención foi que tras
realizar a segunda PCR volvín dar positivo. O SERGAS
rapidamente mandoume facer unha seroloxía tres
días despois, isto o fan por norma para dar de alta
axiña a tod@s @s seus/súas traballador@s. Incom-
prensíbel porque na segunda PCR daba unha forte
carga viral e tras realizar a proba serolóxica dixéronme
que xa podía traballar. Cando falo de incomprensíbel,
falo tamén polo que pensaban tamén os facultativos
que me atenderon e que non estaba de acordo coa
situación. Permanecín de baixa uns días máis co ob-
xectivo de facer outra PCR e tras case tres semanas
de illamento din por fin negativo.

Perante este caos teño que sinalar a preocupación
que por min e polos meus tiveron @s meus compa-
ñeir@s de traballo, amizades, familia, os facultativos
que me atenderon, os cargos intermedios do SERGAS
(Supervisora de Celador@s e Sub-Director de En-
fermaría do Salnés), así como @s meus compañeir@s
da CIG-Saúde de Pontevedra e O Salnés.

Fico con orgullo de formar parte do SERGAS,
non polos grandes xerifaltes que nos gobernan senón
por toda a clase traballadora que a compón, desde a
limpeza (esencial no traballo sanitario) pasando por
todas as categorías profesionais deste organismo
autónomo. Se as cousas funcionan é sobre todo polo
traballo que desenvolven (desenvolvemos), pese aos
insultos e malas formas que ás veces recibimos de
persoas alleas á institución, ao que sempre digo que
son os mesmos que non cren nun sistema público
de calidade como é a sanidade, inconscientes el@s
en valorar este ben común. A miña lembranza final
ás persoas maiores, que son sen lugar a dúbidas
unha das grandes vítimas desta pandemia. Polo
dereito a unha vellez digna e de calidade, a morrer
decentemente e coa presencia dos teus.

EXPERIENCIA COA COVID-19

CELSO XAVIER MILLEIRO SÁNCHEZ
Investigador da historia social e política do concello de Marín, militante do BNG e
Delegado Sindical da CIG-Saúde no Salnés

o morrazo / opinión



Estes días comprobamos como, unha
vez mais, as administracións públicas

son as principais responsábeis da des-
trución e deterioro do noso patrimonio
arqueolóxico. En Marín temos experien-
cias abondo: a Pedrafita bailarina en Cu-
rras, a mámoa de Pedralonga estragada
pola Xunta ao abrir unha pista en Casti-
ñeiras, ou o derrube do edificio do Prio-
rato.

Hoxe o castro de A Subidá está a
sofrer actuacións que son un atentado
ao patrimonio arqueolóxico de Marín,
coa escusa da súa posta en valor están
transformándoo nun miradoiro.

Trazas de Pontevedra é o nome do
proxecto desenvolvido entre a Deputación
de Pontevedra e o Ministerio de Fomento,
executado pola empresa murciana Pa-
trimonio Intelixente, SL, para a “mu-
sealización” de A Subidá e varios castros
mais da provincia de Pontevedra.

E nesta actuación, non só desprezan
a nosa historia, tamén desprezan o noso
idioma coa futura colocación duns paneis
informativos nos que será protagonista
o idioma do imperio, e o galego, xunto
co inglés, terá un espazo residual. Patético
tamén é ver unha louxa coa verba inglesa
“LOOK” gravada, nun exercicio ridículo
de modernidade paleta.

Esta iniciativa conxunta bendicida
por patrimonio da Xunta de Galiza ten
como obxectivo “por en valor os xace-
mentos arqueolóxicos galaico-romanos
da provincia”. Porén, o que pretendía
ser unha actuación para “musealizar e
por en valor” é en realidade un atentado,
unha actuación salvaxe sobre uns xace-
mentos que resistiron o paso do tempo
e que hoxe vense profanados por dúas
administracións, co consentimento e
visto bo do goberno da Xunta de Galiza.

Foi o mesmo goberno que, o 26 de
novembro do 2019 da man da Directora
Xeral na comisión de Patrimonio Cul-

tural, respondeu ás preguntas do BNG
sobre o proxecto afirmando que “a
Consellaría de Cultura velaría polo res-
pecto á legalidade e á protección do
patrimonio cultural”. Xa se ve como
entenden estes burócratas do Partido
Popular a protección dos nosos verdes
castros.

Toiriz en Silleda, A Subidá en Marín
e Alobre en Vilagarcía son os castros
que nesta primeira fase van ser sacrifi-
cados e transformados en “parques te-
máticos”. Chantando neles uns petoutos
pétreos de cor branca e unhas picas me-
tálicas de deseño, abrindo con escava-
doras camiños para despois pavimen-
talos, e enchendo o entorno de plantas
de cores alleas ao entorno natural. Todo
moi “chic” e moi moderno.

Estamos ante un proceso de estan-
darización dos xacementos arqueolóxicos.
Non vai haber diferencia entre eles, será
o mesmo ir a un ou a outro, van ser clo-
nados por Patrimonio Intelixente. Todos
coas mesmas pedras, coas mesmas flores
e cos mesmos sendeiros. Todos idénti-
cos.

Esa forma de poñer en valor (expre-
sión moi de moda) o noso patrimonio,
xa sexa arqueolóxico ou doutro tipo, é
propia de irresponsábeis políticos que
só pensan no rédito económico e político.
O económico para a empresa “amiga”,
o político para eles mesmos por que
vendendo este tipo de obras pensan que
poden obter benefícios electorais.

Debemos reverter esta desfeita e evi-
tar as que virán. O proxecto Trazas de
Pontevedra ten continuidade, a preten-
sión da Deputación e do Ministerio é
seguir coa estandarización dos castros
da provincia de Pontevedra. E non po-
demos consentir que se desvirtúe o noso
pasado, que se esfarele o noso patrimonio.
Un patrimonio que temos o deber de
conservar.

Salvemos o castro
de A Subidá

PEDRO M. CORTEGOSO GAGO
BNG de Marín

opinión / o morrazo

MARÍN

Na comisión de urbanismo celebrada
recentemente, a portavoz municipal do
BNG, Lucía Santos, trasladou unha
queixa veciñal polo estado no que se
atopa o carril-bici dende Mogor a Ague-
te. 

O carril atópase totalmente cuberto
por follas dos eucaliptos polo que é
totalmente intransitábel, e no caso de
facelo, resulta moi perigoso por tropezos
ou esbaramentos.

Por isto, o BNG solicitou que se
leve a cabo a limpeza da senda ciclista.
Non é a primeira vez que se dá traslado
pola acumulación de maleza pola senda

das praias polo que dende o Goberno
Municipal deberían intensificar a lim-
peza e bo estado, mais aínda nas actuáis
circunstancias causadas pola pandemia
que estamos a vivir, polo que se inten-
sificou a práctica de deporte ao aire
libre. As administracións públicas deben
promover o deporte e os hábitos sau-
dábeis para a poboación, polo que
cómpre dispoñer de medios e instala-
cións axeitadas, así como resulta im-
prescindíbel o contínuo mantemento
das mesmas, porque do contrario, serven
de ben pouco, xa que na práctica difi-
cultan ou imposibilitan a práctica de-
portiva.

Solicitan a limpeza senda ciclista

MARÍN

O Pleno da Corporación de Marín
aprobou de xeito definitivo a ordenanza
que regulará a creación dunha Zona de
Estacionamento Horario Limitado. Nesta
zona o control do estacionamento será
gratuíto, pero si se establecerá un límite
máximo de 2 horas para aparcar, co ob-
xectivo de mellorar a fluidez dos esta-
cionamentos na vila e facilitar a dispoñi-
bilidade de prazas ao longo da xornada,
especialmente naquelas rúas máis co-
merciais.

O estacionamento no termo municipal
e a necesidade de repensar o uso do
espazo público é un dos eixos nos que
leva traballando o Goberno local desde
hai meses. Con este paso adiante, consé-
guese aplicar unha medida sen custo
algún para a veciñanza pero que mellorará
a xestión do estacionamento urbano.

Durante o período que a nova orde-
nanza estivo exposta ao público, presen-
taronse varias alegacións que foron de-
sestimadas polos técnicos.

Agora, o Goberno local prevé que a
preparación de todo o pintado e o deseño
e a colocación da sinalética levará, apro-
ximadamente, dous meses, polo que a
posta en marcha da ordenanza aínda non
terá efecto até entón na cidadanía.

Esta zona aplicarase en determinados
tramos das rúas Avda. de Ourense, Exér-
cito e Marina, Ponte, Concepción Arenal,
Jaime Janer e Méndez Núñez (detalle ao
final da nota).

O horario no que estará vixente a li-
mitación será de 08.00 a 14.00 e de
16.00 a 20.00 horas de luns a venres,
aplicándose só de mañá o sábado e sen
aplicación o domingo e os festivos. De
14.00 a 16.00 horas non estará vixente.

Desde hai varios anos, o Concello
está inmerso na habilitación e na procura
de novas parcelas. De feito, conseguíronse
crear en pleno casco urbano case 600
novas prazas de estacionamento grazas
aos parkings disuasorios, que hai fronte
á Escola Naval, en Ponte Zapal, nas in-
mediacións do centro de saúde, na Ba-
rriada Virxe do Carme, na área do pavillón
da Raña, en Inferniño, en Concepción
Areal, en República Arxentina en Can-
todarea e na rúa Dr. Otero Ulloa, en Sei-
xo.

As últimas dúas parcelas acadadas
foron unha na contorna do CEIP Carballal,
que sobre todo axuda a desconxestionar
os problemas de tráfico derivados da ac-
tividade lectiva, e a de Jaime Janer, que
dará apoio ao movemento que xera día a
día o Centro de Saúde.

Marín aproba habilitar a zona de
estacionamento limitado gratuíto
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MARÍN

O Concello de Marín infor-
mou de que se acaba de rematar
coa instalación das novas lumi-
narias de eficiencia enerxética
na rúa Concepción Arenal, no
tramo comprendido entre a Rúa
Estrada e República Arxentina,
cun orzamento total de 11.404,50
euros. Esta mellora da ilumina-
ción supón un paso máis no tra-
ballo que está a realizar o Go-
berno local para renovar ao alu-
meado público nos distintos pun-

tos da vila, de tal xeito que estas
instalacións cumpran cos están-
dares medioambientais precisos
para facer de Marín unha vila
máis sostible. A Rúa Concepción
Arenal, ademais, deu un impor-
tante cambio a nivel urbanístico
no tramo que vai desde as Anclas
ata o límite con Pontevedra,
onde se practicou unha huma-
nización integral que mellorou
os servizos de abastecemento e
que permitiu anchear beirarrúas
e mellorar o tráfico rodado.

MARÍN

O BNG ven de retomar de
novo as concentracións para se-
guir solicitando á Xunta de Galiza
o desconfinamento da sanidade
pública e que se volva reactivar
a atención primaria presencial.

Queren agradecer á cidadanía
a asistencia a última concentra-
ción pola sanidade pública, que

pese ás malas condicións me-
teorolóxicas, xuntámonos medio
cento de persoas reclamando a
reactivación da asistencia sani-
taria primaria presencial e dota-
ción de persoal para o Centro
de Saúde de Marín. O BNG se-
guirá traballando por acadar un
sistema sanitario igualitario, forte
e con recursos.

Concepción Arenal conta xa cunha
nova iluminación de aforro enerxético

‘Por unha Sanidade presencial’

BUEU

O Concello de Bueu arran-
cou as ‘Xornadas da lingua ga-
lega e o audiovisual’, cunha
mesa redonda virtual na que
participaron o director e guio-
nista X.H. Rivadulla Corcón, o
xornalista e cineasta Alberte
Mera, a cineasta Anxos Fazáns
e a actriz Bea Campos, que dia-
logaron sobre a saúde do galego
na cultura audiovisual. A con-
versa estivo moderada por Xosé
Leal, concelleiro de cultura, e
dividiuse en catro bloques prin-
cipais: unha valoración xeral
do estado do audiovisual galego,
a necesidade dos contidos in-
fantís na lingua nai, o papel do
xénero documental, e as novas
plataformas de visionado baixo
demanda.

Os participantes partiron das
súas experiencias e reflexionaron

en clave galega sobre o pasado
e o presente, e os retos que
temos por diante para a norma-
lización da lingua en todos os
sectores da sociedade. Alberte
Mera, que acaba de estrear o
documental ‘Reboiras. Acción
e corazón’, salienta que o cinema
galego se atopa nun bo estado,
pero tamén ten moitas barreiras
e por iso “é necesario derrubar
muros”. No mesmo senso in-
terviu Anxos Fazáns, que fixo
fincapé en que “queda moito
que mellorar na casa, pois fóra
non existen os prexuízos á hora
de gozar de produtos culturais
en galego”. Pola súa banda,
Bea Campos, compartiu unha
experiencia que lle acontece
dende que comezou no mundo
audiovisual, pois “moitas persoas
contactan comigo para facer
colaboracións e case todas son

en castelán, sen que me saiban
dar razóns lóxicas polas que
deba ser así”. Campos, que pre-
senta actualmente a canle de
televisión dixital Kalandraka
TV, salientou que “debemos fa-
cer fincapé en que traballar en
galego é unha gran oportuni-
dade”, e que “precisamos un
plan transversal e estratéxico
de normalización lingüística de
calidade que se achegue á pri-
meira infancia e a todas as ida-
des.  Rivadulla Corcón foi máis
positivo, e salientou que “a
saúde do audiovisual galego
non pode ser mellor; o problema
do idioma témolo na sociedade
en xeral”. Corcón salientou a
oportunidade que supoñen os
novos formatos e as plataformas
nas que os produtos galegos de
calidade poden competir en
igualdade de condicións.

‘Xornadas da lingua galega e o audiovisual’ 

BUEU

Agustín Gallego, conce-
lleiro de normalización lingüís-
tica e mocidade de Bueu, estivo
xunto a representantes da Mesa
Pola Normalización Lingüística
na recollida de sinaturas que re-
alizaron en apoio á campaña
para crear unha canle Xabarín
Club na TVG e impulsar unha

mellor difusión da programa-
ción infantil e xuvenil en ga-
lego. O edil nacionalista, acom-
pañado do alcalde e doutros
membros do goberno local,
aproveitou para salientar que no
pleno de decembro se debaterá
unha proposta de apoio a esta
iniciativa que pretende aumen-
tar a oferta en galego destinada

á infancia e mocidade. Entre as
alternativas propostas estarían
a creación dunha canle Xabarín,
con programación dispoñíbel
en todas as plataformas de con-
tidos audiovisuais, así como
aplicacións actualizadas que
conten con programas e xogos
atractivos, educativos e de pro-
dución galega. 

O Concello de Bueu súmase á petición
dunha canle Xabarín Club na TVG
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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.

BUEU

A corporación municipal de
Bueu celebrou un pleno ex-
traordinario telemático no que
se aprobou por unanimidade o
Plan de Mobilidade Urbana e
Sostible (PMUS), un documento
imprescindible que servirá de
folla de ruta de cara a mellorar
as redes de comunicación do
concello, construíndo espazos
para a cidadanía e fomentando
unha necesaria sintonía co medio
ambiente, cunha especial aten-
ción aos obxectivos da Estratexia
Europea 2020. A proposta contou
cos votos a favor de todos os
grupos (BNG, ACB, PP e
PSOE), e Xosé Leal, concelleiro
encargado da área de medio
ambiente e mobilidade, salientou
que “é un documento estratéxico
que nos marca as liñas de ac-
tuacións dos próximos anos, e
que nos permitirá concorrer a
subvencións”. 

A empresa Terravanza foi a
encargada de elaborar este plan,
cun orzamento de 13.303,95 €,
con cargo a unha subvención
da Deputación Provincial de
Pontevedra, e que necesitaba
desta aprobación plenaria como
último paso, despois de meses
de traballo intenso. Dende co-
mezos de ano, os técnicos man-
tiveron reunións con responsa-
bles políticos municipais, amais
de organizar encontros con co-
lectivos representativos da po-
boación, como as asociacións
veciñais, os centros educativos,
o sector da mobilidade, as enti-
dades de ocio-turismo ou as re-
lacionadas coa economía e a

loxística. Esta participación ci-
dadá foi tamén agradecida polo
edil nacionalista durante a súa
intervención no pleno, na que
culminou recalcando que “é
preciso que fagamos políticas
dende o local para avanzar no
global”. 

Este documento é impres-
cindible para mellorar a mobi-
lidade e a relación da cidadanía
co medio ambiente e afrontar
os retos que o Concello de Bueu
ten por diante. As seis estratexias
que traza o documento son: fa-
cilitar a mobilidade peonil e ci-
clista, potenciar o transporte pú-
blico, racionalizar o uso do au-
tomóbil, mobilidade turística e
sustentable, mobilidade inclu-
siva, segura e ambiental, e xes-
tión da mobilidade.

Cada unha destas estratexias
consta de medidas e liñas de
actuación concretas, a adoptar
no medio e longo prazo. Así,
para facilitar a mobilidade peonil
proponse a creación de sendas
peonís, camiños rurais, puntos

de alugueiro de bicicletas ou
eixos cívicos, entre outras. Co
fin de potenciar o transporte
público, as dúas medidas máis
interesantes son a mellora da
accesibilidade das paradas e a
creación dun punto de inter-
cambio de transporte. Moi en
relación con isto están as medi-
das que buscarán racionalizar o
uso do automóbil, como a reor-
denación do tráfico ou a inte-
gración de novas conexións.

No caso da mobilidade tu-
rística sustentable, a principal
liña de actuación será a de xes-
tionar espazos de aparcadoiros
de diversos usos. E xa, por últi-
mo, no documento tamén se
recollen as actuacións que ca-
miñarán na consecución dunha
mobilidade inclusiva e segura,
co fomento de políticas de ac-
cesibilidade, eliminación de ba-
rreiras arquitectónicas, a mellora
da seguridade nos cruces de
vías, os camiños escolares ou a
incorporación do vehículo eléc-
trico.

O pleno de Bueu aproba por unanimidade
o plan de mobilidade urbana e sostible 

BUEU

Félix Juncal, alcalde de
Bueu, e Silvia Carballo, conce-
lleira de promoción económica
e turismo, e Xosé Leal, partici-
paron na presentación do di-
rectorio de empresas e ‘mar-
ketplace’ impulsados pola Man-
comunidade de Concellos do
Morrazo e a Federación de Co-
merciantes e Industriais do Mo-
rrazo (FECIMO). 

O rexedor bueués salientou
que “agora é máis importante
ca nunca que a sociedade estea
cohesionada e apoiando o co-
mercio local”, e “temos que sa-
ber afrontar a transformación
que se está producindo na ac-
tualidade”. 

A plataforma DoMorrazo
ofrece un buscador de empre-
sas, con diversos criterios,
como as palabras clave, selector
de localidades e categorías.
Así mesmo, tamén se indican
as empresas que ofrecen ser-
vizos a domicilio ou venda
online. Tal e como explicou
Rodrigo Pastoriza, xerente de

FECIMO, as empresas da co-
marca que queiran darse de
alta nesta plataforma deberán
cubrir un formulario na mesma
páxina. 

Amais deste directorio, de-
mandado por parte da sociedade
e do tecido económico durante
o confinamento domiciliario es-
tablecido pola Covid-19, o pro-
xecto conta cun ‘marketplace’
Comercio do Morrazo a través
do que a cidadanía poderá re-
alizar as súas compras, e que
permite aos negocios estender
a súa atención ao público as
vinte e catro horas.

Leticia Santos, presidenta
da Mancomunidade e alcaldesa
da vila moañesa, destacou que
“é importante o traballo con-
xunto das concellarías de pro-
moción económica dos tres mu-
nicipios”; mentres que Xosé
Manuel Pazos, alcalde de Can-
gas, apuntou que “temos que
ampliar as miras dende a Man-
comunidade para poder apoia
tamén o sector servizos e o cul-
tural”. 

Un directorio de empresas e
venda online para o comercio
da Comarca
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MOAÑA

Proposta coordenada polas
Concellarías de Medio Ambiente
e Mocidade  (Odilo BArreiro e
Xosé Daniel Costas). En horario
de tarde os martes ás 18:00h. e
en horario de mañán coincidindo
cos datas non lectivas, nas va-
cacións de Nadal do alumnado.
Esta actividade está feita en co-
laboración con CEIDA Centro
de esxtensión universitaria e di-
vigulgación ambiental de Gali-
cia, que nos prestan os docu-
mentais seguintes:

2050
• Produce: Ruth Chao, Javier

Silva. • Ano: 2006 • Duración:
52 minutos. • Sinopse: Docu-
mental que aborda un dos maio-
res problemas que está a afrontar
a humanidade: o cambio cli-
mático. Nel danse cita as máxi-
mas autoridades mundiais re-
coñecidas por Nacións Unidas
en materia de cambio climático,
que foron entrevistadas no Cu-
mio Mundial sobre Cambio Cli-
mático que Nacións Unidas ce-
lebrou en Montreal no 2006.

BLOOD COLTAN
• Produce: Patrick Forestier.

• Ano: 2007 • Duración: 54 mi-
nutos. • Sinopse: O coltán, ata
fai pouco un material práctica-
mente descoñecido, convertíuse
no novo ouro negro do conti-
nente africano. Crucial para a

fabricación de novas tecnoloxías
como telefonía móbil, portátiles
e outros dispositivos electrónicos,
atópase en importantes canti-
dades na zona este da República
Democrática do Congo e a cre-
cente demanda por parte de Oc-
cidente está propiciando ma-
tanzas na rexión. Baixo a vi-
xiancia das milicias rebeldes,
incluso os nenos extraen este
material de forma perigosa nas
minas. 

ASOLAGADOS
• Produce: Airoá Comuni-

cación • Ano: 2015 • Duración:
60 minutos. • Sinopse: Docu-
mental sobre a xente e os seus
pobos, anegados polo encoro
de Belesar en 1963. Imaxes e
sons da Ribeira Sacra e do río
Miño, restos das casas, das bo-
degas, das árbores… e espe-
cialmente das dez testemuñas

que viviron nestes lugares antes
da construcción do salto, mo-
mento no que se viron obrigados
a deixalo todo. Un documental
que pretende deixar constancia
do cambio da paisaxe das ribeiras
do Río Miño e preservar a me-
moria de todas as personas que
tiveron que reinventar por com-
pleto as sús vidas e costumes.

QUEIMAR O MONTE
• Produce: Walkie Talkie

Films • Ano: 2012 • Duración:
55 minutos. • Sinopse: Rodado
en Galicia durante a primaveira
e verán de 2012, este documental
analiza as causas dun dos prin-
cipais problemas ambientais de
Galicia, os incendios forestais.
Cada ano uns 10.000 incendios
se producen no noso territorio.
Nos últimos 30 anos queimouse
unha superficie equivalente á
terceira parte de Galicia.

Ciclo Documental Ambiental en Moaña

CANGAS

A Concellería de medio am-
biente do Concello de Cangas
realizou a segunda etapa para
recuperar o espazo do vello ver-
tedeiro municipal, o parque fo-
restal de Varalonga, na parroquia
de Darbo, con financiación da
Deputación de Pontevedra dentro

do Programa de Subvencións
destinadas á mellora dos montes.
O proxecto, de 71,75 hectáreas
ten un presuposto de 184.446
euros, co obxectivo de satisfacer
as necesidades de esparcemento,
xogo, relación e ocio dos vecinos,
ademáis de mellorar a proble-
mática dos incendios forestais.

Conclúe a segunda etapa para a
recuperación do parque de Varalonga

BUEU

O grupo de goberno inau-
gurou o pasado xoves 3 de de-
cembro o alumeado de Nadal,
no que o Concello de Bueu in-
viste preto de 15.000 euros, co
fin de promover o comercio
local e alegrar á cidadanía en
tempos difíciles.

Así mesmo, aproveitando
que hoxe é o Día Internacional
das Persoas con Discapacidade,
os concelleiros e concelleiras ti-
raron unha foto para apoiar a
campaña #BaixoOMesmoPa-
raugas, cuxo fin é visibilizar e
reivindicar os dereitos das persoas
con discapacidade.

O Concello de Bueu inaugura o
alumeado de Nadal
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Este ano cumpríronse 70 anos do fa-
lecemento de Daniel Alfonso Castelao

e 80 anos da súa chegada, en segunda
ocasión, á Arxentina. Dez anos, unha
década de realizacións produtivas como
narrador, artista plástico, dramaturgo e
esencialmente como político desenvol-
vendo dentro de todas as súas facetas
unha intensa actividade creadora.

“Inverno, xullo de 1940 . Outra
vez volvo a Buenos Aires, teño a sen-
sación que regreso para sempre.
Cruzo o Rìo da Prata acompañado
de moitos amigos, algúns exiliados e
outros hastiados pola situación de
enfrontamento en Galicia. Ás miñas
costas deixo Montevideo e moitos
amigos que cren que podo ser a sal-
vación do meu país e de fronte, Buenos
Aires, comezo a albiscar os grandes
edificios dunha cidade que se con-
verteu na principal metrópole de Su-
damérica. Ao meu lado apoiando as
súas mans na varanda da proa do
barco está Virxinia, a miña compa-
ñeira, a estradense que hai 28 anos
acompáñame neste desterro. Faltan
dúas horas para chegar a porto e o
meu recordo trasládase á miña in-
fancia facendo este mesmo percorrido
navieiro. Virxinia escoita o meu relato.
Cos meus pais chegamos á Arxentina
eu apenas tiña tres anos. Pensabamos
ir a Rosario tiña uns tíos da miña nai
pero o meu pai decidiu marcharnos
á provincia da Pampa á paraxe “A
Cruz colorada” departamento de
Bernasconi. Nese territorio inhóspito
naceron as miñas irmás Xosefina e
Teresa. Que será delas? alá en Rianxo
cargan co peso de ser as miñas irmás
espero que non sexan castigadas.”

A ondada constante e o silencio
fixeron que Castelao queda mirando as
augas do ancho rio… 

Comentábache Virginia que alí,
na Pampa, descubrín unha das miñas
paixóns, a caricatura ..sabes? foi
lendo unha revista que o meu pai
comprábanme todos os meses era
“Caras e Caretas” os seus debuxos
foron tan emotivos que fixeron no
meu o desexo de ser artista plástico. 

Non gardo un bo recordo da miña
estancia na Pampa, diríache triste
ao ver á miña nai con desexos de re-
gresar a Rianxo, eses recordos de
ambiente de polbeira, de gauchos
bandoleiros, de coitelos e faíscas que
se enfrontaban no salón. Regresamos
a Galicia e chamáronnos indianos.
Hai uns anos debuxei un cadro titulado
“O emigrante “ creo que o levamos
a Madrid . Virxinia responde- Si,
lembro a figura dun home que estaba
moi desleixado cunha expresión de
tristura cunha paisaxe de montañas ,
casas, e a igrexa todo un pobo de ro-
maría e recordo a un neno debaixo
do horreo , quen era? Castelao res-
ponde- foi un minúsculo autorretrato
sen darme conta vinme reflectido.
Ser emigrante é o peor desterro. Os
paradoxos do destino quixeron que
ese neno, fose eu no desterro.

O barco “Arxentina” amarra na dár-
sena e unha multitude de persoas está a
esperar ao heroe da nación Galega, o
símbolo vivinte dunha Nación que foi e
será. Escóitanse gaitas e descende Castelao
co seu longo abrigo negro polas escalinatas
de madeira o 8 de xullo de 1940 . Luís
Seoane, Alonso Rios, Suarez Picallo,

Manuel Puente entre outros o estaban
esperando. Irmán Daniel foi o saúdo de
Segundo Pampillon alcalde de Mos que
xunto a súa esposa Maruja Paz reciben o
saúdo do ilustre visitante. Castelao logo
de tantas expresións de agarimo e afecto
partiu ao seu domicilio cedido polo seu
amigo Manuel Puente na Avenida Bel-
grano 2605 piso 7º. 

A difícil situación económica que se
atopaba fixo que fose aloxarse a unha
vivenda prestada. Isto fai pensar que a
súa decisión de manter vivo un ideal o
levou a postergar o seu propio benestar.
Na actualidade moitos dos que honran a
Castelao depositando coroas no soe mau-
soleo non poden branquear a súa situación
patrimonial e defraudan o Estado pola
súa ambición desmedida.

Que propósito o trouxo a Buenos
Aires? Exilio forzoso ou a idea de lanzar

o seu proxecto político de liderar a Galiza
Perfecta ou a Galiza ideal. Asume e é
considerado a encarnación viva dos de-
reitos da Nación Galega. Ao principio
con prudencia debido que chega a Ar-
xentina como refuxiado político negán-
doselle a carta de cidadanía. 

Mentres tanto, o presidente arxentino
Roberto M. Ortìz (1938-1942) finalizada
a contenda en España recoñece ao Go-
berno de Franco e é designado como
embaixador español o marques e Almi-
rante Antonio Magaz y Pers. O goberno
conservador desde entón lexitimou a po-
sición dunha España fascista pero a ci-
dadanía arxentina na súa totalidade re-
pudiou ese achegamento. Os partidos
políticos, o arco lexislativo de posicio-
namentos de centro-esquerda repudiaron
actitudes do goberno por ese achega-
mento.

CASTELAO EN ARXENTINA (1940-1950)

PLACA RECORDATORIA NA ENTRADA AO EDI-
FICIO ONDE HABITÒ CASTELAO NA SÚA ES-
TANCIA EN BUENOS AIRES (AV. BELGRANO

MONUMENTO A CASTELAO NO HALL DO CEN-
TRO GALEGO DE BUENOS AIRES (ARXENTINA)
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Pero Alfonso tratou de non manifestar
e non inmiscuirse en temas de política
arxentina A idea de Castelao era outra e
o seu propósito era lanzar un proxecto
político e entre os seus plans estaba o
Congreso Nacional Galego en América
ou máis coñecido como Consello de Ga-
liza que estaba formado por deputados
que respondían ao seu chamamento: Sua-
rez Picallo, Antòn Alonso Rios e Elpidio
Villaverde . Pero non todos estaban de
acordo con ese Consello. Tamén a posición
dos galegos que non puideron exiliarse,
que pola súa clandestinidade non podían
opinar. Tamén os exiliados que residían
en Francia e en especial en México cunha
orientación republicana pero centralista
non consideraban a Castelao un líder in-
discutible. O Consello de Galiza era ne-
tamente rioplatense e carecía doutras
voces e outras propostas de carácter ex-
tracontinental. 

“Os vellos non deben namorarse”
En 1941 ao ano de instalarse Castelao

en Buenos Aires convocou para prota-
gonizar unha obra de teatro escrita por
èl, a Fernando Iglesias (1909-1991) e
Maruxa Villanueva (1926-1998). Iglesias
máis coñecido como Tacholas, naceu en
Ourense e chegou a Buenos Aires en
1929, onde realizou máis de 40 peliculas.
Maruxa naceu en Lugo (Lousada) foi
cantante e actriz, tamén colaborou nas
actividades culturais dos emigrados ga-
legos en Buenos Aires. Ambos formaron
a compañía galega de comedia en Buenos
Aires. Eles traballaron para a única obra
de teatro escrita en Nova York e estreada
en Buenos Aires o 14 de outubro de
1941 no Teatro Maio (hoxe desaparecido),
tratábase da obra cuxo título era “Os
vellos non deben namorarse” . Esta obra
é froito da combinación de dúas sensibi-
lidades: a literatura e a imaxinación.

Sempre en Galiza
O 10 de marzo de 1944 aparece

nas librerías de Arxentina a obra trans-
cendental do nacionalismo galego “
Sempre en Galiza”. Presentado no Bri-
tish Society no salón Prince George` s
Hall na Cidade de Buenos Aires na
rúa Sarmiento 1230. A colectividade
galega, ademais de directivos de enti-
dades nacionais, directivos de entidades
galegas de Arxentina e Uruguai, fixé-
ronse presentes para escoitar a Castelao
na presentación do seu libro. 

A medida que o Quixote Castelao
comezou a cabalgar polo mundo foi ar-
mando o seu tan prezado libro. Adro, é
a introdución escrita en terras de Castela
màs precisamente en Badaxoz. O libro
primeiro, coa súa pluma convertida en
pólvora, foi escrito en plena guerra civil
na súa estancia en Barcelona e Valencia.
O libro III foi escrito en Nova York e
en distintos portos americanos do At-
lántico durante a segunda a guerra mun-
dial. Por último, o seu libro IV que
aínda que non figura na presentación
da primeira edición, merece destacarse
por que se escribiu en Buenos Aires du-
rante o goberno de Giral. 

Sempre en Galiza é un texto dun
gran valor histórico, non só para xustificar
as aspiracións de Galicia senón para
considerar e resolver o problema das
nacións peninsulares Galeuzca: Galiza,
Euskadi e Cataluña, xustificando o res-
pecto a cada unha delas baixo un sistema
federal.

Moitos quixeron silenciar este libro e
ségueno silenciando, pero non se pode
negar. Sempre en Galiza é un gran legado
á cultura e ao pensamento galego escrito

por un home que foi un gran escritor e
un autentico líder político nacionalista
respectado no mundo enteiro.

A derradeira Lecciòn do mestre 
Alfonso Castelao foi polifacético.

Non soamente encara un proxecto político
senón ademais enfoca os seus propósitos
nun quefacer cultural sociolóxico, eco-
nómico e artístico. Tamén atopou na pin-
tura unha forma de denunciar as inxustizas
do fascismo imperante. En Buenos Aires,

"O Concello de Cangas expresa os seus mellores desexos de saúde
felicidade e paz para todas e todos"

CASTELAO PREPARANDO AS MÁSCARAS PARA A OBRA “OS VELLOS NON
DEBEN NAMORARSE”. 

PRESENTACIÓN DE SEMPRE EN GALIZA (BUENOS AIRES, 10 DE MARZO DE 1944)

SEMPRE EN GALIZA. PRIMEIRA EDICIÓN (BUENOS AIRES, 1944)
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pintou no ano 1945 “A derradeira Leiciòn
do mestre”. É a obra pictórica máis im-
portante de Castelao pola súa significancia
política e artística. O home tendido no
chan ao pé de dúas àrbores sen pólas e
ante dous nenos con camisas brancas
que choran no medio dunha paisaxe
abatida. Pero quen era ese home que
Castelao retratou? Era Alexandre Bòveda
(1903-1936) quen tivo unha destacada
actuación na redacción do Estatuto de
Autonomía de Galicia. Foi fusilado o
17 de agosto de 1936 no monte Caeiro
(Poio). Antes de ser executado expresou
”A miña patria natural é Galiza, ámoa
fervorosamente , xamais a traicionarìa.
Se entende o tribunal que por este amor

entrañable debe serme aplicada a pena
de norte recibireina como un sacrificio
màs por ela”. Esta obra coñeceuse o 17
de agosto de 1945 nos salóns do Centro
Ourensán (hoxe desaparecido), na cidade
de Buenos Aires na Av. Belgrano 2196
con motivo do 9º aniversario do asasinato
de Boveda. Castelao plasmou a denuncia
màis brutal.

Volve á miña memoria o conto de
Manuel Rivas “A Lingua das bolbo-
retas”: don Gregorio o mestre huma-
nista liberal e republicano pregoaba o
ensino laico e Moncho o seu alumno
admirábao con corazón de neno e sen-
timentos contraditorios impostos por
unha sociedade dividida. Cantos don

Gregorio foron asasinados? Cantos
mestres foros fusilados? Cantas cunetas
e fosas que lembran homes e mulleres
de guardapolvo e xiz? O número sor-
prende sesenta mil mestres foron fu-
silados en toda España segundo datos
de Morente Valero no seu traballo de
tese. Foron tantos os mestres desapa-
recidos que moitos pobos quedáronse
sen eles e foron substituídos por sa-
cerdotes e alférez do exército.

Ao ser presentada, a obra produciu
un gran silencio entre os asistentes á
mostra. Respecto polo artista Castelao e
a súa denuncia que mostra unha clara
visión de indignación polo cruel asasinato
do seu amigo Alexandre Bòveda e por
todos os asasinados en Galicia. En con-
memmoraciòn de este brutal asasinato,
lémbrase o 17 de agosto como Dìa dos
mártires galegos. Esta obra hoxe atópase
no Centro Galicia de Buenos Aires no
terceiro piso e é visitada polo público en
xeral e en especial polos alumnos do
Instituto Arxentino Gallego Santiago
Apostol.

En outubro de 2018, despois de 73
anos esta obra chegou a Galicia. O pre-
sidente da Xunta Alberto Feijoo expre-
sou: “A necesidade da defensa da edu-
cación fronte ao fanatismo e que unha
educación en liberdade é o medio para
a promoción dos valores democráticos”.
Creo que o Presidente Feijoo non en-
tendeu cabalmente a mensaxe da obra
de Castelao. Ao meu entender, a verda-
deira lección que nos imparte Castelao
é claramente que a crueldade descarnada
daquela época marcou en forma inde-
leble a toda unha sociedade, da cal os
nenos foron especialmente prexudicados,
non coñecían o que significaba unha
guerra e sufriron as consecuencias dela,
Afixéronse á dor polas perdas dos seus
seres queridos, neste caso representado
polo seu mestre e cuxo rostro foi o de
Alexandre Bóveda. 

ALBA DE GLORIA 
O escenario europeo modificara a

súa estratexia. Os países do eixo foran
derrotados e existía a esperanza que o
réxime español ía ser empuxado polas
forzas democráticas e polo rexeitamento
da ONU na famosa resolución 39 que
Arxentina xunto con algúns países lati-
noamericanos votaron a favor de España.
Estas circunstancias obrigaron a Castelao
a cambiar a manobra política e os ánimos
del e de moitos outros decaeron. A saúde
do líder galego comezou a debilitarse
diagnosticándolle unha enfermidade ter-
minal. Con todo seguiu mostrándose ac-
tivo e o 25 de xullo de 1948 pronunciò
unha magnifica peza de oratoria no
Teatro Arxentino. Numerosas asociacións
galegas fixéronse presentes ese día de

conmemoración de Galicia e do Santo
Patrón. 

Alba de gloria, foi o último discurso
que pronunciou en público. É curioso
que esta mensaxe pronunciouna en cas-
telán se cadra porque entre os presentes
había un nutrido grupo de vascos e ca-
taláns con quen Castelao sempre sentiu
o desexo de conformar a idea do Ga-
leuzca.

Alba de Gloria é unha extraordinaria
proclamación capaz de transportar a
quen a escoite aos seus lugares máis
amados e respectados. A súa voz e o au-
ditorio fixeron soñar nunha viaxe interior
nunha mostra de agarimo á historia e a
quen a forxe. Este discurso representa o
emblema da xénese do ser galego, lingua,
territorio e cultura. 

A calidade da súa obra producida no
exilio, serve para reafirmar que a mellor
obra de Galicia para Galicia xestouse
no exterior: O himno Galego estreado o
20 de decembro de 1907 no Centro Ga-
lego da Habana e a obra de Castelao
Sempre en Galiza. Os dez anos de Cas-
telao (1940-1950) na Arxentina, serviron
para fixar unha nova perspectiva para
Galicia no seu proxecto económico e
político que aínda hoxe resta completar,
a autodeterminación da nación galega

“A DERRADEIRA LEICIÒN DO MESTRE” (BUENOS AIRES, 17 DE AGOSTO DE 1945)

“A DERRADEIRA LEICIÒN DO MESTRE” (BUENOS
AIRES, 17 DE AGOSTO DE 1945)

LÁPIDA PERTENCENTE AO NICHO ONDE REPOU-
SARON OS RESTOS DE DANIEL ALFONSO RODRI-

GUEZ CASTELAO DESDE O 7 DE XANEIRO DE
1950 ATA O 24 DE XUÑO DE 1984 ( PANTEON DO
CENTRO GALLEGO, CEMITERIO DA CHACARITA,

BUENOS AIRES, ARXENTINA)
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“OS ORZAMENTOS
DO ESTADO

EN GALICIA” 
ARTIGO DO DEPUTADO
DO BNG, NÉSTOR REGO

PÁXINA X

A MELLOR OFERTA EN PRODUTOS E
PREZOS PARA ESTAS FESTAS

BAR MOREDA
NA ROTONDA DE SABARÍS
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Oplano eólico da Xunta de Galicia con-
templa a instalación de 57 aeroxera-

dores de enormes dimensións nestas dúas
zonas. En concreto prevé situar 44 no es-
pazo da serra da Groba e 13 nas 400 hec-
táreas de maior valor ecolóxico e patri-
monial do monte do Galiñeiro. A trami-
tación dos permisos necesarios para que
as empresas, que teñan a concesión da
súa explotación, iniciasen os estudos ne-
cesarios para proceder á montaxe dos
muíños, produciuse en pleno estado de
alarma, cando todas e todos estabamos
obrigados a confinarnos nas nosas casas.
Xa que logo a capacidade de resposta da
sociedade civil quedaba moi seriamente
limitada, cando non anulada, pois non
existía a posibilidade legal de xuntarse
para poder consensuar opinións ou accións
de protesta. Asemade segundo nos infor-
man distintos portavoces de asociacións
e colectivos, que sobre o terreo se organizan
a toda presa para tratar de loitar contra
este novo desatino do PP, a opacidade in-
formativa da administración autonómica
é absoluta. Ninguén da Xunta se puxo en
contacto coas persoas e asociacións inte-
resadas para comunicarlles o que vai pasar
cos seus montes. Por outra parte, a procura
de información resulta terriblemente difícil
e cómpre pouco menos que un minucioso
e denso traballo de investigación digno
dos mellores detectives para poderen co-
ñecer que é o que a administración galega
ten previsto facer nestas dúas zonas de
singular importancia. Todas as persoas
coas que falamos afirman con claridade
que eles non están en contra das enerxías

renovables. O modelo de enerxías baseadas
en combustibles fósiles semella evidente
que está esgotado. O carácter finito dos
combustibles e o perigo do quecemento
global, e o conseguinte cambio climático
que a súa emisión á atmosfera provoca
fai imprescindible que a humanidade pro-
cure novos modelos de alimentación ener-
xética. O consenso entre a comunidade
científica ao respecto é case unánime.
Agás o primo de Mariano Rajoy e algún
outro que se mova en formas carpetove-
tónicas de interpretar a realidade, hoxe
practicamente ninguén discute a necesi-
dade de mudar de modelo enerxético. Po-
rén, o que non parece cabal é este modelo
de agresión brutal, a dous dos espazos
máis significativos e fermosos de Galicia,
nunha inmensa operación sobre a natureza
que inevitablemente suporá trastornos
estruturais significativos a ambas serras,
pois 57 muíños implican enormes tone-
ladas de material a transportar para o
que sería imprescindible a construción de
pistas e estradas, a transformacións de
hábitats singulares e a posta en perigo,
cando non a destrución, de patrimonio
arqueolóxico e natural valiosísimo.

Non parece verosímil que o beneficio
da poboación sexa a motivación real desta
xigantesca operación que, repito, de con-
cretarse porá en perigo de morte a su-
pervivencia de dous dos espazos máis
significativos da nosa contorna. Así pois,
en 2019 a poboación do Baiona, Gondomar,
Nigrán, Oia, O Rosal, Tomiño e A Guarda
era de 77.000 habitantes. Para abastecer
de electricidade a esta poboación serían

necesarios 13 aéreo xeradores de 2 MW e
tan só 7 de 3 MW. Tan só na Serra da
Groba vanse instalar 44!

Por que?, Para que ?, A quen beneficia
esa situación?

Se consideramos a situación doutros
concellos do país galego nos que xa hai
bastantes anos que viviron a instalación
de parques eólicos semellantes sería re-
levante responder con rigor ás seguintes
preguntas:

-Os parques eólicos contribuíron a
mitigar o grave problema demográfico
que ten o rural galego?

-Os parques eólicos contribuíron á
creación de emprego estable na poboación
galega?

-Os parques eólicos contribuíron a
facer máis barato o prezo da electricidade
ao consumidor?

-A poboación foi compensada dalgunha
maneira polo enorme impacto que estas
inmensas estruturas supuxeron na súa
vida cotiá?

Lamentablemente a resposta a todas
esas cuestións semella ser NON.

En Galicia existen no momento pre-
sente 4.026 muíños en 106 concellos di-
ferentes. Analizada a poboación de 56
destes lugares vemos como en 50 deles o
volume de persoas que vivían neles des-
cendeu nos últimos 24 anos unha media
do 28%.Sigamos baixando ao terreo do
concreto e imos falar a modo de exemplo
dun dos Concellos da nosa área de in-
fluencia, o Concello de Covelo. Neste con-
cello instalábase un parque eólico no ano
2.006.En xaneiro dese mesmo ano o alcalde
naquel momento José Costa do PP, de-
claraba nunha reportaxe ao respecto en
La Voz de Galicia:

“O parque eólico é unha aposta de fu-
turo que dará beneficios para todos a
longo prazo”

Por desgraza a realidade dos feitos
empéñase en desmentir a propaganda, e
se botamos unha ollada á evolución da
poboación de Covelo vemos que esta non
para de baixar. No ano 2.006 vivían en
Covelo 3.602 persoas e no ano 2.019 a
cifra de habitantes baixara ata os 2.396.Un

33 % das persoas que vivían nese concello,
en tan só 13 anos, xa non viven nel

Onde está a fixación de poboación?
Onde está a promoción do emprego?
Por que temos que pensar que nos

concellos da contorna da Groba e do Ga-
liñeiro vai ser diferente?

Na actualidade o buque insignia da
industria eólica en Galicia, a factoría de
Siemens Gamesa referente na fabricación
de pas para aeroxeradores instalada no
concello d'As Somozas, está en plena crise.
Anuncia o despedimento de 52 traballa-
dores/-as e a rebaixa da súa produción
semanal de pas: de nove a catro. A propia
empresa explica que "todos os escenarios
son posibles, mesmo o peche definitivo
por cesamento da actividade”

Como é posible que ante a inminencia
da instalación de novos parques eólicos a
principal empresa da industria eólica do
nos país estea despedindo persoas e incluso
considerando a posibilidade de pechar a
factoría por cese de actividade?

Máis de 60 colectivos uníronse asi-
nando un manifesto no que amosan a súa
oposición rotunda a instalación destes
parques eólicos nas Serras da Groba e o
Galiñeiro e argumentan as razóns que
motivan a súa posición. Por outra banda
semella que a posición das corporacións
afectadas vai tamén por ese mesmo ca-
miño. Nese sentido temos que destacar a
unanimidade acadada no Concello de Oia,
un dos máis afectados, no que incluso o
equipo de goberno do PP votou a favor
dunha moción presentada polo BNG que
manifestaba o seu rexeitamento aos par-
ques eólicos no seu territorio. Para saber
máis do estado das cousas achegámonos
ao terreo e falamos cos representantes de
tres colectivos directamente implicados:

-O IEM( Instituto de estudos miño-
ranos)

-Xosé Antón Rodríguez presidente da
comunidade de montes de Santa María
de Oia

-Alberto Covelo presidente da comu-
nidade de montes de Vincios

Velaí vai o que deron de si as tres
conversas

O PROXECTO DE INSTALACIÓN DE PARQUES EÓLICOS       

DAMAS APOSTÓLICAS 8 B. NIGRÁN

NOVA XERENCIA
COÑÉCENOS E
PROBA A NOSA

EXQUISITA
COMIDA CASEIRA
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Ben, malia que este é unha entrevista
motivada polo suposto intento de chan-
tar un parque eólico na Groba e no
Galiñeiro, quixera iniciar a conversa
dándovos os parabéns pola distinción
tan importante que vos concedeu o
concello de Baiona que supoño que
vos faría ilusión?

Nós non somos de premios, non é iso
o que buscamos co noso traballo. Aínda
que o recoñecemento do que facemos
si que é de agradecer, dependendo de
quen veña claro, porque se isto viñese
da Xunta nós non iriamos recoller o
premio.

Xa vexo que vós sodes un pouco
daquela forma de ser que de forma
tan bonita describía Machado:
“Nunca perseguí la gloria de dejar
en la memoria de las gentes mi can-
ción”?

Exactamente, nós somos de significados
e non de significantes. Nós, tanto nos
concellos en particular como na socie-
dade en xeral buscamos outras cousas,
por exemplo o compromiso, e non os
premios.

Unha pregunta inicial para contex-
tualizar a situación: O IEM e as
distintas plataformas que estades
amosando a vosa oposición aos pro-
xectos dos parques eólicos na Groba
e no Galiñeiro, estades en contra
das enerxías renovables?

Non, claro que non. Nós estamos en
contra deste modelo enerxético colo-
nizador que nos quere meter o PP, a
dereita e o capital. Nós estamos pola
produción doméstica de enerxía

Entrando en materia, dicídeme can-
do e como coñecedes a existencia

do proxecto eólico na Groba?
Foi en pleno confinamento, recibimos
un correo dun especialista informán-
donos do tema 

Quen vos informou?
Damián Copena, unha persoa que estivo
na Universidade de Vigo, logo na de

Lisboa e agora na de Oviedo, e a súa
especialidade é precisamente a dos par-
ques eólicos. El leva traballado moití-
simo sobre o tema da pegada económica
e social dos parques eólicos en Galicia

E en que consistiu a información?
En principio vimos que o plano eólico

“A ALGUÉN SE LLE OCORRERÍA IR AO SERENGUETI A
METER MUÍÑOS? POIS Á XUNTA DE GALICIA, SI.” “NÓS
NON ESTAMOS EN CONTRA DAS ENERXÍAS RENOVABLES,
ESTAMOS EN CONTRA DESTE MODELO ENERXÉTICO
COLONIZADOR QUE NOS QUERE IMPÓR O PP”

IEM, FALAMOS CON XOSÉ LOIS, BRUNO, XILBERTE, BIEITO, JUAN E ALEX

       NAS SERRAS DA GROBA E O GALIÑEIRO

IMAXE XENTILEZA DO IEM
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de Galicia determinaba que o que era
un parque eólico na Groba agora pasaban
a ser 6 parques, e o número de muíños
que queren meter na serra aumentaba
ata os 44.

Cal foi a vosa reacción?
Tes que pensar que estabamos en pleno
confinamento, polo que o tiñamos moi
difícil, pero aínda así comezamos a
movernos e inter actuar virtualmente
porque somos conscientes de que coa
lei de fomento das iniciativas empre-
sariais que tan atinadamente se deu en
chamar “ lei de depredación” os prazos
administrativos axilízanse moito. Os
prazos para facer alegacións de calquera
tipo diminuíron tanto que non hai po-
sibilidade de facer mobilizacións nin
de artellar unha resposta adecuada por
parte da sociedade civil. Esta lei é es-
tudada ao lonxe porque como se di
vulgarmente o capital descansa pero
non dorme.

E consensuastes algunha resposta?
Falamos cos compañeir@s da plata-
forma do galiñeiro e de SOS Groba e a
primeira resposta foi tentar que os par-
tidos políticos, antes da campaña das
autonómicas que é no momento no
que estabamos, manifestaran a súa po-
sición ao respecto. Fixemos un pequeno
documento que enviamos a todos os
partidos políticos que tiñan representa-
ción en todos os concellos afectados.

Cales son todos os concellos afecta-
dos?

Se falamos do Galiñeiro e da Groba:
Vigo, Mos, O Porriño, Gondomar, To-
miño, O Rosal, Oia, Baiona e indirec-
tamente Nigrán.

Mandastes o documento a todos os
partidos que teñen representación
nas corporacións de todos eses Con-
cellos?

Si, a todos e cada un.
Cal foi a resposta?

Recibimos contestación de Podemos
Val Miñor, de Manifesto Miñor do
BNG da comarca de Vigo e do resto
aínda estamos á espera.

As respostas recibidas en que termos
foron?

As tres organizacións amosaban unha
posición claramente contraria a eses
parques eólicos.

E o PSOE e o PP non vos deron
contestación?

Non, non o fixeron. Cómpre engadir
porén que na nosa área principal de ac-
tuación si pedimos aos concellos que
asemade dos partidos manifestaran a
súa opinión. Nigrán foi o primeiro que
o levou a pleno, e o resultado foi a po-
sición contraria do Concello ao parque
eólico.

Unánime?
Non, O PP abstívose.

Os demais Concellos?

En Gondomar pasou exactamente o
mesmo, saíu o rexeitamento aos parques
eólicos coa abstención do PP. Aquí de-
bemos destacar e valorar a actitude es-
pelida do seu alcalde. 
E en Oia a moción que presentou
o BNG foi aprobada por unanimi-
dade. En Baiona no momento de
realizar esta reportaxe aínda non
se celebrara o pleno no que se ía
tratar. Estamos pendentes tamén
da toma de posición de Tomiño e
O Rosal.

E de Mos, Porriño e Vigo sabemos
algo?

Non, de momento non sabemos nada.
No momento presente, finais de no-
vembro, cal é o estado das cousas
sobre o terreo, na Groba?

Ben, en pleno confinamento coñecemos
que hai maquinaria na Groba e indo
ata alí vimos a unha empresa facendo
uns buracos para pór unha antena me-
tereolóxica.

Sabemos quen contratou a esa em-
presa?

Acciona. Nós preguntamos se tiñan to-
dos os permisos pertinentes e o enxeñeiro
que estaba alí contestou que “por su-
posto”.

E temos constancia de que é así?
Nós metemos un escrito por rexistro
no Concello de Baiona o 27/10, pedindo
ver o expediente, e contestáronnos o

20/11 dicindo que si os tiñan. Temos
constancia pola resposta do Concello,
pero ver, o expediente, a nós non nos
deixaron.

Que é o que fixeron esas persoas na
Groba?

Arredor de 10 ou 12 buracos para an-
corar uns soportes sobre os que puxeron
algo parecido a unha especie de mastro
dun barco. Iso no alto e na gabiñeira,
que é alí ao lado, puxeron un aparello
estraño que seica é unha estación me-
tereolóxica.

Cal será o obxecto da instalación
deses instrumentos na Groba?

Pois entendemos que facer medicións
para estudar a colocación dos 44 muíños
que o plano eólico de Galicia permite
colocar na Serra da Groba.

Ese plano eólico quen o elaborou?
A Xunta de Galicia

Cal é a vosa posición sobre a lei
eólica de Galicia?

Estamos en contra pois esa lei non fa-
vorece nin ao tecido empresarial do
país, nin aos propietarios do terreo nin
aos consumidores. Só favorece aos
grandes produtores.

A luz non é máis barata alá onde se
produce?

Non, radicalmente non.
Ser zona produtora supoño que xe-
rará algún tipo de beneficio?

Xera unhas rendas ínfimas en compa-
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ración coas inmensas desfeitas que pro-
voca.

É fácil localizar información sobre
estes parques?

Non, todo o contrario é inmensamente
difícil. As páxinas da Xunta son un au-
téntico labirinto e alén de que hai unha
total opacidade informativa, a infor-
mación, cando a atopas, resulta en
moitas ocasións contraditoria.

En que fontes de información be-
bedes vós?

Da Xunta, das construtoras e das pro-
motoras, do Instituto nacional de esta-
tística....Procuramos acadar información
de todos os sitios que podemos e as
nosas conclusións resultan da análise
dos datos.
De feito, cada conclusión que emitimos
sempre vai sustentada por todas as
fontes informativas das que sacamos
os datos necesarios.

Vós credes que pronto vai estourar
todo?

Estamos á expectativa. O único que
sabemos é que na páxina da Xunta
concrétanse as coordenadas de 57 aéreo
xeradores, 44 na Groba e 13 no Gali-
ñeiro.

Segundo esas coordenadas, os par-
ques son municipais?

Non, algúns son supra municipais
No caso de que finalmente o plano
eólico se concretase tal como está
deseñado, que suporía?

A altitude máxima da Groba son 650
metros e estamos falando de muíños
de 200 metros de altura. É dicir cada
muíño mide 1/3 da altitude máxima da
Groba. O Galiñeiro ten 750 metros de
altura máxima, e igualmente mándanlle
alí muíños de 200 metros. O impacto
sería brutal. Fíxate, seguro que coñeces
a ponte de Rande. Esta Ponte ten desde
a plataforma de rodaxe ata o cumio 80
metros de altura máis o que lle puxeron
agora para os novos tirantes. Seguro
que como a todo o mundo cada vez
que pasas pola ponte de Rande paréceche
brutal, pois compáraa esa altura cos
200 metros dos muíños.

Cantas pas levan os muíños e que
lonxitude teñen?

Son 3 pas por muíño e de 57 metros de
lonxitude cada unha. Exactamente o
que mide de alto a Torre de Hércules
na Coruña

E hainos que montar no chan claro?
Si, claro e facer uns encofrados no
chan que miden 25x25 por 3 de pro-
fundidade. Sigamos coas comparativas
e digamos que un Vitrasa mide 12
metros de longo. Farían falta dous vi-
trasas, un detrás de outro para ver o
longo da base que fai falta construír no
chan para montar cada muíño. E a
Groba e o Galiñeiro non son terra, son
fundamentalmente rocha, e iso non se
saca cunha pa e cun cazo.

Dinamita?

Si claro, non queda outra. E que vai
pasar con todo ese entullo?. Temos un
problema moi serio referente á montaxe
dos muíños. De que maneira o queren
facer?. Un monstro como ese non é
algo que se semente e xa está, é im-
prescindible utilizar maquinaria pesada
para o seu transporte e modificar subs-
tancialmente o terreo para poder facer
as pistas necesarias que faciliten o seu
traslado.

As pistas que existen na actualidade
non serían suficientes?

De ningunha maneira. Sería impres-
cindible a construción de pistas novas
que suporían na práctica, arrasar coa
serra. E por desgraza non só é nestas
dúas serras, é así en toda Galicia. O fu-
turo que teñen deseñado para o país é
un país eólico, madeireiro e mineiro.

O impacto deses muíños se final-
mente se constrúen iría moito máis
alá do ambiental e o paisaxístico,
verdade?

Si claro. A serra da Groba alberga há-
bitats e especies que están incluídas na
directiva HABITAT europea que obriga
ás administracións a protexer. Este par-
que eólico está encima de espazos de
interese comunitario. É dicir non só
non se conservan os espazos naturais
que temos a obriga legal de conservar
senón que aínda por riba se pretende
estragalos. Incluso hai un inventario
de zonas húmidas que sitúan na serra
da Groba dous lugares en concreto
como zonas de especial interese a pro-
texer, e estes parques eólicos están
enriba deles. A destrución ambiental
sería tremenda pero é que non queda
só niso, tamén afectaría aos cursos de
auga cunha alteración brutal do réxime
hídrico. E unha cousa na que tamén
estamos traballando é do que a xente
non é moi consciente aínda é que os
muíños teñen unha vida media de
arredor de 20/25 anos.

E que se fai cos que caen en desu-
so?

Pois hoxe en día, no caso das pas non
hai mecanismos de reciclaxe e haberá
que soterralas ou mandalas a vertedoiros,
e en Galicia estamos cerca de enfron-
tarnos a esa realidade pois os parques
máis antigos xa están a piques de
cumprir esa idade. E claro, os muíños
novos non se poden montar nas zapatas
dos vellos, iso é imposible, co que non
queda outra que construílas novas.

A Groba é unha zona de altísimo
valor arqueolóxico, supoño que ta-
mén se vería afectado ese patrimo-
nio?

E tanto que si. Na Groba hai arredor de
500 xacementos arqueolóxicos moitos
deles sen catalogar. Sobre todo hai arte
rupestre pero tamén mámoas e minas
de ouro romanas e desde logo que se
verían seriamente afectados.

E no que respecta aos cabalos?

Segundo a hipótese de Felipe Bárcenas
son os únicos e últimos cabalos salvaxes
que hai no mundo. Unha hipótese bas-
tante plausible.

Cantos hai?
1.500.Un patrimonio importantísimo
que se vería en serio perigo. En verdade
a alguén se lle ocorrería ir ao Serengeti
a meter muíños?, pois á Xunta de Ga-
licia, si. Hai zonas da Groba nas que é
imposible chegar se non se constrúen
pistas novas e moito máis amplas, e
iso implicaría indefectiblemente afectar
ás áreas de pastos naturais dos caba-
los

Imos falar dos datos deses parques
eólicos máis antigos que xa teñen
cerca de 20 anos para ver se a reali-
dade confirma ou desminte os su-
postos beneficios da súa instalación.
Como repercutiron eses muíños na
poboación local e na poboación co-
marcal?

Nós tamén temos investigado ao res-
pecto, e consideramos que habería que
responder de maneira rigorosa ás se-
guintes preguntas: Diminuíu o paro?,
mellorou a calidade de vida dos seus
habitantes? aumentou a poboación?,
polo menos freouse a súa caída?, baixou
o prezo da electricidade?.

Estou desexando saber a resposta a
todas esas preguntas?

A resposta é un rotundo non a todas e a
cada unha delas.

Pero xerarán postos de traballo?
Só mentres se constrúen, logo desapa-
recen pois unha mesma empresa leva
o mantemento de arredor de media
ducia de parques.

Suporán algún tipo de beneficio?
Para as grandes empresas, si, claro.

Poderiades mencionar algún exem-
plo concreto que teñades estudado?

Si, falamos por exemplo do concello
de Muras, na provincia de Lugo.
Este Concello ten arredor de 270
kmts cadrados e ten 700 habitantes.
Teñen 381 muíños montados, un
para cada 0,5 persoas. Nese concello
teñen un bono eléctrico para as uni-
dades familiares cun máximo de
600€ ao ano e depende da renda de-
sas familias.

E a poboación desde que se instala-
ron os aeroxeradores medrou?

Non, baixou desde as novecentas e
pico que eran naquel momento ás seis-
centas e pico que son na actualidade.
Pero non é que se mudaran ás principais
vilas da comarca é que a poboación
baixou en todas as localidades. É dicir,
o slogan de que a instalación de parques
eólicos contribúe a fixar poboación é
rotundamente falso. E tal como pasa
nesa comarca pasa nas demais. Se fa-
lamos por exemplo da serra da Capelada,
na Coruña, pasa exactamente o mesmo.
E Na Costa da Morte ídem, incluíndo
concellos importantes como Santa Com-
ba e Negreira.

E no que temos máis preto, na Pa-
radanta?

Baixou a poboación absolutamente en
todos os concellos

A pulsión xeral que percibides na
sociedade da comarca cal é?

É moi maioritariamente contraria.
Nestas ligazóns que nos achegan do
IEM pode consultar, quen o desexe,
vídeos explicativos sobre a situación:
https://qrco.de/bbqRxd
https://youtu.be/oSMWH068dns
https://youtu.be/oSMWHdns



[VI] Decembro 2020 (2ª edición)

entrevista

Como soubestes vós da existencia do
proxecto do parque eólico?

Pois por casualidade, case podemos
dicir que polo boca a boca.

Ninguén da administración se puxo
en contacto cos propietarios dos te-
rreos para informarlles do que se
pretende facer?

Non, absolutamente para nada. Cando
o correcto sería que fose así, que a ad-
ministración interesada en actuar sobre
uns terreos, que teñen propietario
falara, con eles para explicarlles con
claridade as súas intencións. E máis
grave é que a Xunta tramitou todas
estas autorizacións en pleno estado
de alarma para que os propietarios
afectados non tiveramos opcións de
facer asembleas para artellar respostas
conxuntas nin charlas informativas.
Iso foi premeditado é non se pode
cualificar máis que como unha burla
á cidadanía.

Que ti saibas como está o proxecto
na actualidade?

O problema é que a opacidade infor-
mativa é absoluta, e o pouco que sa-
bemos só pode ser resultado dunha
labor case de detectives. O que si teño
que dicir é que tivemos unha xuntanza
coa empresa adxudicataria do parque
que supostamente nos afectaría.

Cales foron as circunstancias desa
xuntanza?

Foi a raíz dunha chamada que me
fixo un representante da empresa. A
reunión foi puramente informativa,
simplemente nos transmitiron que eles
eran adxudicatarios e que o parque ía
facerse e nos explicaron a forma en
que iamos ser afectados. Loureza está
máis afectada ca nós. A nós só nos
afectaría o voo das aspas dun muíño
lindeiro e unha parte do camiño que a
precisan para levar infraestruturas.

Onde se produciu esa xuntanza?
No centro cultural noso, foi unha reu-
nión breve. Alí xa nos deixaron caer
que se non aceptabamos seriamos ex-
propiados. Desde logo que nós nin
queremos o muíño nin imos aceptar
ningún tipo de coacción. A nosa dig-
nidade non está en venda, se nos van
a expropiar que nos expropien, pero
nós non imos tragar con migallas.

A posición contraria ao parque eólico
que me estás a trasladar é unánime

nos comuneiros e comuneiras que
representas?

A posición contraria é unha decisión
da directiva da comunidade de montes.
Nós xuntámonos valorámonos e con-
sideramos non dar autorización nin-
gunha porque non estamos de acordo
nin con a forma nin co fondo. Por
outra parte tamén quero dicir que nós
non podemos convocar unha asemblea
ante a situación sanitaria que estamos
a padecer. Se a administración son uns
irresponsables, nós desde logo que
non. Temos a obriga de levar o tema á
asemblea e así o faremos por descon-
tado, pero no momento no que a situa-
ción epidemiolóxica o permita. A nosa
comunidade de montes ten unha enorme
concienciación ambiental e consegui-
mos grandes logros en canto á conser-
vación do noso medio natural conxu-
gándoo cunha adecuada xestión eco-
nómica. Non teño ningunha dúbida de

que cando fagamos a asemblea e ex-
pliquemos a situación a maioría dos
comuneiros compartirán o noso sentir.

Ti, alén de ser presidente da CM es
concelleiro do BNG e quero que me
expliques a moción que levastes ao
pleno de Oia e que foi aprobada por
unanimidade na corporación?

Fixemos unha moción para rexeitar
os distintos parques eólicos que nos
queren chantar na zona, levámolo a
pleno e como ti dis foi aprobada de
forma unánime. Para o BNG é moi
importante a posición unanimemente
contraria do Concello e ben, agora
estamos á expectativa a ver como se
desenvolven os acontecementos e coa
intención de intentarmos parar isto,
porque de concretarse sería un desastre
absoluto para o noso Concello. Son
44 muíños os que nos queren chantar
na Groba e iso suporía arrasar con
ela.

XOSE ANTÓN RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DA COMUNIDADE DE MONTES DE SANTA MARÍA DE OIA

“A XUNTA TRAMITOU TODAS ESTAS
AUTORIZACIÓNS EN PLENO ESTADO DE ALARMA
PARA QUE OS PROPIETARIOS AFECTADOS NON
TIVERAMOS OPCIÓN DE FACER ASEMBLEAS NA
PROCURA DE ARTELLAR RESPOSTAS CONXUNTAS”

O TEU
XORNAL

EN GALEGO



Ti es natural de Vincios Alberto?
Non, eu son de Chapela, son bereteiro
de nacemento, pero levo a maior
parte da miña vida en Vincios, casei
aquí e son xa más de aquí que de alí.

A que te dedicas ti?
Son autónomo

Cando entraches na CM?
No ano 2000, xa levo 20 anos

Como vos afecta á vosa comunidade
o plano eólico da Xunta?

O plano contempla a instalación de
13 aéreo xeradores na serra do Gali-
ñeiro dos que 4 estarían instalados
na nosa comunidade.

Como soubestes desa situación?
Isto xa ven de lonxe. Nós hai tempo
que temos constancia de que algo se
estaba artellando. Coñecemos a nova
nun congreso que fixera a organiza-
ción galega de comunidades de mon-
tes. Eu fora convidado a ese congreso
e alí, o que foi alcalde de Arbo,
Xabier Simón, ensinounos un mapa
das zonas afectadas e alí vimos que
estaba Vincios e nós non sabiamos
nada.

En que ano foi ese congreso?
Arredor do 2007/2008.

E a partir de aí?
Iniciamos nós a defensa do Galiñeiro
como monte emblemático. Levámolo
a asemblea e rexeitamos o proxecto
do parque eólico polo que suporía
en forma de arrasar a paisaxe e danar
os nosos acuíferos. O impacto sería
brutal tanto nos mananciais como
na fauna na flora e no noso impor-
tantísimo patrimonio arqueolóxico,
o petróglifo de armas maior de Eu-
ropa, o de Auga da Laxe, está nesa
zona de afección. Quixemos deixar
claro que non nos interesaba en ab-
soluto a parte económica que nos
puidesen traer se fose o caso que
non foi, porque ninguén trouxo nada.
Xa que calquera hipotética compen-
sación económica en ningún caso
compensaría os desastrosos efectos
que suporía a instalación do parque

no Galiñeiro.
Cales foron as accións concretas
que fixestes para oporvos á instala-
ción do parque eólico?

Nós puxemos en marcha un plan
multi funcional. Quixera destacar
que a zona afectada é de 400 hectáreas
e é a zona máis rica en todos os sen-
tidos. Nese radio de 400 hectáreas
eles poden facer e desfacer como
queiran: abrir pistas, construír case-
tas... Como che dixen fixemos ac-
tuacións multi funcionais e fomos
substituíndo os eucaliptais por plan-
tacións de frondosas. Fixemos pas-
teiros para as ovellas, plantamos co-
gomelos e todo isto ata os lumes do
2.017, que parece que sempre lle ve-
ñen ben aos eólicos.

Ti cres que pode haber algún tipo
de relación entre a terrible vaga de
lumes do 2.017 e a que parece inmi-
nente instalación dos parques eóli-
cos?

Non só penso no Galiñeiro, senón
en todo o país. Casualmente sempre
houbo lumes previos a calquera cam-
bio de situación. Lembro por exemplo
os viñedos de Tomiño e do Rosal
nos que nos anos anteriores esas
zonas sempre se queimaban. Claro,
cando un propietario ten todo quei-
mado é moito máis fácil que diga
que si a calquera cousa.

Como reaccionou a CM de Vincios
despois dos Lumes?

A nós iso, deunos máis forza. Agora
mesmo estamos renovando o monte
dunha maneira totalmente diferente
a como o tiñamos. Temos a captura
de CO2, temos parcelas novas de
frondosas xa rexistradas no ministerio
do medio ambiente. Vamos plantar
novas especies..

En definitiva a seguir pelexando
pola conservación do espazo?

Si, claro aínda que agora é máis
complicado. Antes, ante un conflito
semellante, aínda tiñamos a posibi-
lidade de acudir á xustiza para esta-

blecer un acto de prevalencia, agora
co cambio da lei na Xunta que axiliza
os prazos para este tipo de constru-
cións a capacidade de resposta é
moito máis difícil. Pero desde logo
que a nós non nos van parar. Non
creo que a Xunta nos dea a figura de
Monte Natural, pero imos procurar
converter monte en natural, nós mes-
mos sen necesidade de que ningunha
administración nola dea.

Cal é a vosa posición ao respecto
das enerxías renovables?

Non estamos en contra. O que rexei-
tamos e ese plano eólico en concreto
de salvaxe depredación do monte
construído asemade en forma de po-
lítica de feitos consumados por in-
terlocutores invisibles.

Polo que dis entendo que ninguén

da administración se puxo en con-
tacto con vós?

Non ninguén. Ninguén tivo a decencia
de contactar con nós para darnos a
máis mínima explicación do que
teñen pensado facer co noso monte.

Na Groba xa instalaron unha esta-
ción metereolóxica. No Galiñeiro fi-
xeron algo?

Non no Galiñeiro de momento non
fixeron nada. Nós sabemos que houbo
algún representante dunha empresa
que nun momento determinado se
achegou a unha empresa a preguntar.

As expectativas futuras Alberto?
Somos moitos colectivos os que nos
unimos para defender O Galiñeiro e A
Groba, agardo que poidamos seguir
conservando a unidade e que poidamos
ser capaces de parar esa barbaridade.
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ALBERTO COVELO, PRESIDENTE DA COMUNIDADE DE MONTES DE VINCIOS

“SOMOS MOITOS OS COLECTIVOS QUE NOS
UNIMOS PARA DEFENDER A GROBA E O
GALIÑEIRO. DEBEMOS CONSERVAR A
UNIDADE E SER CAPACES DE PARAR ESTA
BARBARIDADE”



NIGRÁN

O Concello de Nigrán creará
unha liña de axudas directas de
120.000 € a cargo do remanente
de Tesourería para o sector hos-
taleiro afectado polo peche sa-
nitario do 4 de novembro. O
goberno local ultima os pregos
para a convocatoria contemplan-
do unha subvención de 1.000 €
para os autónomos e de 600 €
para traballadores por conta allea
sen dereito a ningún outro tipo
de prestación. A cuestión será
levada a pleno en decembro para
publicarse despois no Boletín
Oficial da Provincia e abrir o
prazo, polo que previsiblemente
será a inicios de ano cando se
poidan tramitar as solicitudes.
Estas axúdas súmanse ás anun-
ciadas polo Concello para boni-
ficar o recibo trimestral da auga,
a parte proporcional do lixo e
unha rebaixa do 75% na taxa de
terrazas (máximo permitido por
lei) tamén de cara a 2021, ade-

mais de ofrecer gratis un repar-
tidor de comida a domicilio para
os que decidiron abrir para re-
alizar pedidos.

“Somos moi conscientes da
situación que atravesan porque
onte mesmo nos reunimos cos
empresarios do municipio e nos
trasmitiron a súa inquedanza,
pero desde o Concello tamén
nos preocupan aqueles traballa-
dores que se quedaron sen em-
prego e sen dereito a ningún
tipo de prestación, por eso as
nosas axudas chegarán a eles
tamén. ‘Un Nigrán para todos’
ao fin tamén é eso, non deixar a
ninguén fora”, explica o alcalde,
Juan González, quen insiste en
que o obxectivo final “é que
todo o sector hostaleiro poda
volver a abrir as súas portas e,

con elo, siga xerando riqueza
en Nigrán”.

Así, segundo contempla xa
o borrador, as persoas benefi-
ciarias serán os autónomos do
sector afectados pola orde de
peche derivado das limitacións
decretadas desde a Consellería
de Sanidade o 4 de novembro
(empadroados no municipio e
titulares dun negocio no mesmo)
e traballadores por conta allea
sen dereito a ningún outro tipo
de prestación (empadroados en
Nigrán e que traballaran no sector
un mínimo de 15 días antes da
obriga de peche ao público, in-
dependientemente de que o es-
tablecemento non estea situado
no municipio). No caso dos au-
tónomos a axuda sería compa-
tible con calquera outra que es-

tablezan as distintas administra-
cións co compromiso adquirido
de permanecer abertos un míni-
mo de 3 meses despois de serlle
outorgada e, no caso de desem-
pregados do sector sen ingresos,
o compromiso sería o de busca
activa de emprego. 

As subvencións resolveranse
por concorrencia non competi-
tiva, é dicir, ata esgotamento de
fondos por orde de rexistro de
entrada das solicitudes presen-
tadas, puidendo ampliarse a con-
tía máxima dos créditos dispo-
ñibles se é preciso. “Non quedará
ninguén fora, todo o que cumpra
os requerimentos mínimos per-
cibirá unha axuda”, finaliza o
alcalde.

O Concello de Nigrán anun-
ciou a semana pasada que asu-

mirá o vindeiro pago do recibo
trimestral da auga e bonificará
a parte proporcional do lixo do
sector hostaleiro tamén como
medida de apoio ante o seu
peche sanitario forzoso. Dentro
da súa liña de axudas específicas
para a restauración, o Concello
mantén o seu servizo gratuíto
de envío de comida a domicilio
mediante repartidor propio e a
bonificación do 75% da taxa de
terrazas tamén de cara a 2021
(ademais de flexibilizar a súa
ampliación). A maiores, e para
incluír ao outro sector prexudi-
cados directamente por este pe-
che, o Concello creou un plan
de apoio a artistas locais mediante
a súa contratación para dinamizar
o comercio de proximidade du-
rante a campaña da Nadal. Fi-
nalmente, o goberno local com-
prometeuse a rebaixar o imposto
de rodaxe aos taxistas do muni-
cipio nun 75%, máximo que
permite a lei.
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Reparto de alimentos frescos e non
perecedoiros entre 43 familias vulnerables
NIGRÁN

O Concello de Nigrán, a
través de Servizos Sociais, ini-
ciou un novo reparto de ali-
mentos entre 43 familias en si-
tuación de vulnerabilidade no
municipio. Nesta ocasión a ache-
ga constou de alimentos frescos
adquiridos no pequeno comercio
local e de non perecedoiros pro-
cedentes de sendas recadacións
realizadas recentemente polo
GES Val Miñor e CEIP Hum-
berto Juanes entre o seu alum-
nado.

Deste xeito, o concello ad-
quiríu 60 ducias de ovos a El
Rancho S.L. e 50 kg de mazás,
84 kg de repolos e 250 kg de
patacas a Frutas Vilar. Ademais,
na entrega incluíuse unha pe-
quena parte da máis de media
tonelada de alimentos non pe-
recedoiros recadados desde o
CEIP Humberto Juanes nunha
carreira solidaria a semana pasada
e dos 320 kg recadados polo
GES Val Miñor os pasados días.

A raíz da crise sanitaria da
Covid-19 o Concello deu un
xiro ao Banco de Alimentos
Municipal ofrecendo mensual-
mente compras completas e non
só produtos non perecedoiros.
“Multiplicamos as adquisicións
e, afortunadamente, multiplicouse

tamén a solidariedade ante a si-
tuación de necesidade de moitas
familias que quedaron sen em-

prego ou sen poder continuar o
seu negocio”, explica Juan Gon-
zález, alcalde de Nigrán.

O BNG de Nigrán reclama que
estenda a electrificación do seu
parque móbil ás concesionarias
NIGRÁN

Tras a recente adquisición
dun segundo vehículo eléctrico
municipal, así como a instala-
ción de varias electroliñeiras
no noso concello, o Bloque Na-
cionalista Galego considera que
este esforzo por reducir o uso
dos combustibles fósiles debe
trasladarse as empresas que xes-
tionan diferentes servizos pú-
blicos na localidade. Unha me-
dida que avanzaría na liña da
bonificación establecida pola
corporación anterior no imposto
de circulación aos vehículos hí-
bridos ou eléctricos.

Para acadar este obxectivo
o BNG propón que se inclúa
nos pregos de condicións dos
contratos a esixencia progresiva
de incorporación de maquinaria
e vehículos eléctricos entre os
precisos para desenvolver os
servizos, ou cando menos, que
constitúan un mérito baremable
na puntuación para a adxudi-
cación, colaborando así, deste
xeito, en combater a contami-
nación ambiental e acústica e a
promoción de enerxías limpas,
reducindo as emisións.

Un exemplo claro de ma-
quinaria susceptible de electri-

ficación son as varredoras, que
polas propias características do
seu traballo ten que utilizarse
nas primeiras horas do día cun
importante impacto acústico e
de emisións, que se vería cla-
ramente atenuado se montasen
motores eléctricos.

O mesmo se podería trasla-
dar a diversos tipos de maqui-
naria de parques e xardíns ade-
mais de aos propios vehículos
de transporte.

Por todo isto a agrupación
local nacionalista insta ao go-
berno municipal a continuar o
proceso de substitución de mo-
tores de combustión non só á
súa propia flota de vehículos,
senón tamén á maquinaria mu-
nicipal que poida ser obxecto
da mesma medida, así como a
súa extensión aos concesionarios
dos diferentes contratos sus-
ceptibles de serlle de aplica-
ción.

Liña de axudas directas a autónomos e
empregados afectados polo recente peche



Reinícianse as obras da nova biblioteca de Nigrán co
obxectivo de ter rematado no primeiro trimestre de 2021
NIGRÁN

O Concello de Nigrán reiniciou
de maneira oficial os traballos da
Biblioteca Municipal tras firmar a
dirección técnica e a construtora a
acta de replanteo e comezo de obra.
Deste xeito, Consvial S.L compro-
métese a concluír no prazo de tres
meses o novo edificio tras resultar
adxudicataria da parte non executada
das obras por un importe de 973.056
€ sobre un orzamento base de
1.117.428 € (as obras foran paralizados
unilateralmente en xuño de 2019 por
Civis Global provocando o cese do
contrato por incumprimento grave
do mesmo, feito que respalda o propio
Consello Consultivo de Galicia).

A nova empresa está a realizar si-
multáneamente no centro do municipio
unha urbanización de chalés e afronta
agora o 60% dos traballos restantes
da Biblioteca Municipal. Paralelamente,
a ampliación do prazo por parte da
Deputación de Pontevedra ao 31 de
decembro de 2021 para ter rematado
o edificio sen perder a subvención
(axuda destinada á mellora de equipa-
mentos, servizos ou dotacións singulares
para municipios de menos de 20.000
habitantes) permitirá que o Concello
asuma o 20% do custe e o ente pro-
vincial o 80% restante.

"Estamos moi satisfeitos porque
ao fin podemos retomar esta obra con
todas as garantías legais e co compro-
miso da empresa de tela rematada no
primeiro trimestre de 2021", destacou
Juan González, alcalde de Nigrán, no
acto de firma desta mañá.

Segundo explicou a directora da
obra, a empresa adxudicataria Consvial
S.L. adicará este semana a adecuar a
parcela para poder desenvolver a súa
labor (novo peche perimetral provi-
sional, casetas de obra, distintos ele-
mentos de seguridade, etc.) para co-
mezar coa execución este luns, su-
mándose nos picos de maior traballo
ata 15 operarios.

O arranque será desde o día 30 de
novembro pola fachada, onde quedou
por rematar a cubrición en pedra, para
continuar despois con outros elementos.
Paralelamente, o Concello encargou
xa ao equipo redactor un borrador
para a dotación do edificio (mobiliario,
equipos técnicos, etc) co propósito de
consignalo orzamentariamente nas
contas de 2021 e iniciar a súa contra-
tación. "O obxectivo é ter o edificio
rematado antes do verán para poder
inauguralo canto antes sexa posible,
pero sempre estando convintemente

dotado e con todo o traslado feito,
non inauguraremos nunca a medias",
sinala o rexedor.

Edificio bioclimático
O novo edificio se plantexa nunha

parcela municipal (FR-5) de 443 metros
cadrados e de forma trapezoidal no
centro do municipio (a beira da Estrada
pola Vía, á altura do número 118,
frente a rúa do Panasco) nun lugar fá-
cilmente accesible para a veciñanza
tanto en transporte público como pri-
vado. O feito de que se trate dunha
parcela con forte desnivel permite que
se poidan crear duplicidade de entradas,
con accesos tanto dende a planta baixa
como dende a primeira, o que favorece
unha utilización polivalente das insta-
lacións. Dende o punto de vista urba-
nístico, a construcción xenera unha
praza cuberta que se abre á praza exis-
tente e que supón unha zona previa a
entrada por planta baixa.

O proxecto contempla un edificio
de catro alturas de planta irregular e
cunha superficie total construída de
1.260 m2 (a actual biblioteca do Cean
ten 120 m2) e clasificado coa letra A
no seu Certificado de Eficiencia Ener-
xética (máxima categoría). Trátase,
por tanto, dun edificio bioclimático
que dispón das últimas tecnoloxías en
instalacións para acadar esta sostibili-
dade ambiental.

Cun deseño minimalista na que a
fachada se plantexa de granito silvestre
e cunha planta que se adapta á forma
trapezoidal da parcela, consta de catro
andares sen sótano. Na planta baixa
(191 m2) disponse dunha sala de usos
múltiples vinculada á praza cuberta
adxacente, almacén e aseos; na pranta
primeira (269 m2) hemeroteca, sala
de ordenadores, recepción e zona de
préstamo infantil e xuvenil; na segunda

(272 m2) zona de préstamo para adultos
e na terceira (235m2), zona de estudio
que se comunica a dobre altura coa
zona de préstamos do nivel inferior.
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Orzamentos sociais? Nin tanto!NÉSTOR REGO
Deputado do BNG

Fica pouca dúbida de que os Orza-
mentos do Estado para 2021 son maos

para a Galiza, por moito empeño que
poñan os dirixentes galegos dos partidos
do Goberno en xustificar a discriminación
flagrante cometida co noso País. Porque
os números falan por si: o investimento
territorializado na Galiza (832 M€) desce
en 104 millóns de euros en relación cos
últimos aprobados, os do Partido Popular
e de Montoro (936 M€) que xa eran cla-
ramente insuficientes.

E isto, no cadro dunhas contas ex-
pansivas, dado que soben globalmente e
que se incrementan os investimentos por
riba de 68%. De facto, soben a maioría
das Comunidades autónomas, entre elas
todas as do arco mediteráneo, mesmo
por cima de 45% (Andalucía) e até 83%
(Murcia). Para alén de outras en que go-
berna o Partido Socialista, como Navarra
(56%) ou Asturias (63%). Entre tanto, a
Galiza desce en máis de 11%.

Frente a esta evidencia, asistimos ao
lamentábel espectáculo de deputados e
deputadas de PSOE e Podemos que, no
canto de traballaren para que os seus
partidos modificasen o trato discrimi-
natorio que dan á Galiza, se esforzaron
en tentar xustificalo con todo tipo de ar-

gumentos  demagóxicos e pouco rigoro-
sos.

Argumentos como que os investi-
mentos máis elevados de anos anteriores
eran para as obras do AVE, que xa está
finalizado. Falso: nos propios OXE figura
a variante de Ourense da alta velocidade,
valorada en 632 M€ e só se orzamentan
29 M€. Para alén de que temos moitas
necesidades pendentes, especialmente
na rede interior dos camiños de ferro -
que tiña que ter sido a prioridade-,
como consecuencia do déficit histórico
en investimentos no noso País. Aliás,
Andalucía e Cataluña xa teñen AVE e
soben 45% e 50%. Non deixa de ser re-
chamante que levar unha demora de 30
anos en investimentos sirva para xus-
tificar que tampouco os necesitamos no
presente.

Ou argumentos como que recibimos
máis investimento por habitante que a
media do Estado, que non teñen en conta
ese déficit histórico que padece o noso
país. Por exemplo, o   Ministerio de
Transportes xáctase de dotar unha partida
de 1.500  M€ para mpara mellorar o ser-
vizo de cercanías. Ora ben, nin un só
euro desa partida virá para a Galiza, pola
simple razón de que aquí as  cercanías

non existen. Antes habería que crealas,
como propuña o BNG nas súas emendas,
que PSOE e Podemos rexeitaron. 

E o último e grande argumento em-
pregado polos partidos do Goberno para
defenderen os orzamentos é que son so-
ciais. En verdade? Pois nin tanto. Para
alén de que non poderemos nunca con-
siderar sociais unhas contas que discri-
minan a Galiza e prexudican as clases
populares galegas, estes son uns orza-
mentos en que se opta por incrementar
o gasto militar en case 5% (máis de 400
millóns de euros a maiores) se eleva a
300 millóns a partida para o CNI ou con-
tinúa subindo a asignación á Casa Real
(6,9%), no canto de concentrar eses re-
cursos en políticas de protección social. 

Faltou decisión para implementar po-
líticas tributarias e orzamentarias que
fosen na dirección de reforzar a protección
social e os servizos públicos. Por exemplo,
ficaron polo camiño medidas como un
imposto á banca e ás eléctricas, unha
taxa COVID ás grandes fortunas para
facer fronte á reactivación social e eco-
nómica ou incrementar o imposto de pa-
trimonio a partir de 1 millón de euros no
canto de facelo a partir de 10 millóns.

Os partidos do Goberno rexeitaron

emendas do BNG para que fose incre-
mentada a partida destinada a financiar
a Lei de Dependencia en 250 millóns de
euros ou para que sectores especialmente
vulnerábeis neste contexto paguen menos
impostos:  a eliminación do IVE ás más-
caras e materiais de protección  frente
ao coronavirus ou a rebaixa a 4% aos
produtos culturais, produtos de hixiene
feminina ou a servizos esenciais como
auga, luz ou gas.

Foron igualmente rexeitas emendas
para pór en andamento planos de rescate
ao pequeño comercio, hostalaría ou sector
cultural; para programas de reindustria-
lización e creación de emprego ou para
tres novos xulgados de violencia de xé-
nero.

Entre os poucos elementos positivos
destes orzamentos están as partidas para
a rebaixa das portaxes da AP-9 e a gra-
tuidade do tramo Vigo-Redondela, que
figuran grazas á insistencia do BNG e a
que as incluímos como prioritarias no
Acordo de Investidura. 

En todo o caso, o BNG seguirá traba-
llando no Congreso para defender os in-
tereses do noso pobo, pois ficou claro
que só o nacionalismo é capaz de o facer
con coherencia e con dignidade.
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Reproducimos a nota de
presa enviada por Podemos
Galicia sobre os Orzamentos
Xerais do Estado: “Históricos,
imprescindibles e a traducción
contable dun cambio de ciclo
político que se desterra o aus-
tericidio e os privilexios das
elites para fornecer o público
como columna vetebral da Ga-
licia futura, poñendo o foco
no esencial, no común. 

Podemos Galicia celebra a
aprobación dos Orzamentos
Xerais do Estado para 2021
que veñen de ser aprobados
no Congreso co maior respaldo
político en 18 años coa suma
dos votos -e das responsabili-
dades colectivas-de once for-
macións progresistas e sobe-
ranistas como o mellor antídoto
contra a pandemia en Galicia.

Chegan para apuntalar un
país azoutado pola pandemia
que fai forza do público e in-
viste no que importa, no que
é de todos: sanidade, ensino e
ciencia, vivenda, dependencia,
bolsas, igualdade, mobilidade
sostible e vertebración inte-
rior.

Estes orzamentos sitúan a
Galicia entre os territorios con

máis investimento por habi-
tante: 308 euros por cada ga-
lega, por riba da media estatal
e por diante de CCAA como
Valencia, Madrid, Cataluña ou
Euskadi. A inversión ministe-
rial medra un 29% no conxunto
do país e os investimentos su-
ben, notablemente, nas catro
provincias con porcentaxes
moi abultadas: A Coruña
(+104%), Lugo, (+54%), Ou-
rense (+32%) e Pontevedra
(+48%) apostando pola mo-
bilidade a vertebración do in-
terior máis aló do AVE.

“É innegable que son im-
prescindibles para desfacer o
corsé do austericidio, privati-
zacións e recortes do PP de
Montoro. Concitaron o maior
consenso político no Congreso
no que vai de século poñendo
o foco no público cunha unidade
de acción da que só se despe-
garon ás dereitas». Desde Po-
demos Galicia afirmamos que

é unha insensatez e mesmo un
delirio pretender que estes or-
zamentos perxudican a Galicia,
só polo afán electoralista de
desgastar a calquera prezo ao
Goberno de coalición; calquera
galega e cada galega pode ver
e comprobar que se incrementan
todas os capítulos chave para
darlle un novo pulo ao noso
país, ademais das partidas cen-
trais en materia social.

Ademais da inxente mobi-
lización de recursos públicos
para todas as materias que son
centrais para fornecer o Estado
do Benestar: +3.000 millóns
para a Sanidade Pública, re-
forzo da Atención Primaria e
vacina antiCovid-19; +365%
no capítulo de vivenda e un
+68% máis dos recursos para
dependencia e coidados, +70%
para ensino e +80% en ciencia
e I+D+i, os Orzamentos 2021
incorporan varias partidas que
son clave para Galicia.

É así que cómpre prestar
especial atención a partida de
900 millóns ao Primario, o
mar e o agro que epicentro
produtivo do país, cun 12%
máis do que orzamentaba o
PP; os 5.700 millóns no im-
pulso a Industria, a rexenera-
ción das rías, particularmente
no Burgo, a suba das pensións
e do poder adquisitivo para
preto de 800.000 galegas (o
dobre no IPC para as non con-
tributivas), +150% na partida
para Pemes, autónomos e Tu-
rismo e rebaixa das peaxes na
AP-9.

O abaratamento das peaxes
na Autoestrada do Atlántico,
arteria viaria pola que discurre
o desenvolvemento socioeco-
nómico do país, é unha medida
fondo calado longamente de-
mandada pola sociedade galega
e dotada con 55 millóns, que
se complementa coa supresión
os definitiva dalgúsn tramos e

que terá efectos positivos na
activación da economía galega. 

Desde Podemos Galicia coi-
damos que é difícil dixerir que
unha forza que aspira a mellorar
as contas no noso país presente,
en primeiro lugar, unha emenda
á totalidade que lle pecha as
portas a calquera negociación,
calcando a estratexia da dereita
extrema e da extrema dereita.
En segundo lugar, achegar un
total de 234 emendas parciais
das que máis de 200 eran de
corte económico por 1.606 mi-
llóns con cargo ao Fondo de
Continxencia de Execución Pre-
supuestaria e que non cumprían
cos requisitos legais para ser
aprobadas. 

As restantes, emendas ao
articulado na Lei pasaban polo
incremento do gasto sobre a
reducción dos ingresos nun
desequilbrio contable dispa-
ratado, máis propagandísticas
que realizables.

Gobernamos en coalición
pensando en Galicia, nos ga-
legos e nas galegas. Estas con-
tas son boas para Galicia e
son boas para o conxunto do
Estado. Aí están os datos para
acreditalo con feitos. Con nós,
Galicia conta.

Podemos Galicia asegura que é unha insensatez
pretender que os PGE prexudican a galicia. son
un revulsivo social histórico do que só as
dereitas se afastan
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A día de hoxe, Antonio, 3 de decembro,
cal é en concreto a situación epidemio-
lóxica de A Guarda?

A nós o día un pola noite chámanos o
Conselleiro, e aínda que no mapa que
publica a Xunta aparecían 35 casos, el
dinos que temos 37.Ao día seguinte,2
de decembro aparecían xa 40 casos.
Entón el dinos que como o número de
afectados é elevado pois vannos a
aplicar as restricións.

E cal foi a túa reacción?
Quedei un tanto abraiado porque nós
levabamos cun abano de 30-36 os últi-
mos dez días.

Chegarades a estar con 40 nalgunha
ocasión anterior?

Chegaramos a ter ata 68.E así llo trans-
mitín ao conselleiro. Nós agora estamos
mellor que hai 15 días. Quero supor
que as medidas restritivas que se van a
tomar con nós obedecen a un cambio e
criterio, senón non mo explico.

Sabes cales son as medidas concretas

que pensan tomar con vós?
Non, non as sei porque non mas trasla-
daron. Todo o que sei é pola prensa.

Varios alcaldes e alcaldesas cos que
temos falado láianse de que o nivel de
información que lles transmite o SER-
GAS, acerca da situación epidémica
dos seus concellos, é inexistente, e que
todo o que saben ao respecto, é polo
persoal sanitario dos centros de saúde.
No caso de A Guarda?

Pasa exactamente o mesmo. Eu teño
contacto diario co centro de saúde para
coñecer a situación e eles son os que
me informan de como están as cousas.
A consellería a nós non nos traslada
nada. Eles pídennos a nós colaboración,
pero nos dan ningún tipo de información.
Eu creo que debera existir algún tipo
de figura que coordinara a información
da Xunta aos concellos, pois a colabo-
ración entre administracións é esencial
para atenuar os efectos da pandemia.

Outro aspecto no que, segundo me

trasladan distintos alcaldes e alcaldesas,
se produciu un significativo aumento
é no de familias que, a partir do con-
finamento, requiren da a atención dos
servizos sociais do Concello para aten-

der as súas necesidades máis básicas.
No caso da vosa vila?

Si, no noso caso pasou exactamente
o mesmo. Acentuouse durante o
confinamento e logo iniciou unha

Como é tradición no noso xornal, rematamos o ano achegándonos á
fermosa vila de A Guarda a conversarmos co seu alcalde para coñecer a
súa visión sobre o estado das cousas na localidade. E como tamén é
habitual, Antonio atendeunos con moita amabilidade. Velaí vai o que deu
de si a nosa conversa.

“TEMOS PREPARADO O ORZAMENTO PARA O
2021 E ESTAMOS EN FASE DE NEGOCIALO COS
DISTINTOS GRUPOS DA CORPORACIÓN. POR
DESGRAZA O BNG NEGOUSE A SENTARSE A
NEGOCIAR CON NÓS”

ANTONIO LOMBA, ALCALDE DE A GUARDA
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curva descendente. Nós tivemos
que facer un reforzo importante da
axuda no fogar, da protección civil
do Concello (incluso para facer
compras de xente que non podía
facelas), tivemos un servizo de vo-
luntariado que se dedicaba a visitar
e comprobar as necesidades das
persoas que puidesen estar en si-
tuación de vulnerabilidade.
Notamos que a xente que precisaba de
axuda de emerxencia social aumentou,
e nós tanto reforzamos este apartado
como foimos moito menos estritos no
nivel de exixencia que aplicamos para
conceder estas axudas por mor de que
non se produzan abusos.

Se nos situaramos na peor das hipóteses
posibles, os servizos sociais do Concello
estarían preparados para atender un
aumento significativo de demandantes
de axuda?

Si. Agora temos un novo orzamento
xa preparado para o 2021, estamos en
fase de negociacións cos distintos grupos
da corporación, e ese orzamento xa
contempla un reforzo significativo nas
partidas de atención social polo que
puidera pasar.

Estades negociando o orzamento cos
tres grupos da oposición?

Si, nós mandámoslle o documento
aos tres grupos, por desgraza o BNG
díxonos que non quería sentarse con
nós, e seguimos conversando co in-
dependente e co PP. Nós traballamos
co orzamento do 2018 prorrogado e
fai falta un novo, especialmente para
os asuntos sociais.

Que argumentou o BNG como razón
para non sentarse con vós?

Nada. Démoslle o orzamento para que
o estudaran, e eles despois de velo di-
xéronme que non se querían sentar a
negociar con nós.

Quen vos transmitiu esa mensaxe?
O seu portavoz, Anxo Baz

Ben, despois deste inciso orzamentario
sigamos coa sanidade. Creo que foi

no mes de febreiro, estaba eu facendo
unha reportaxe sobre as protestas
da veciñanza esixindo melloras para
o centro de saúde de A Guarda e
coincidín contigo nunha concentración
ás súas portas. Hoxe, 10 meses despois,
como está a situación do centro de
saúde?

Por desgraza, non está mellor. A través
dos deputados do PSdG presentamos
iniciativas parlamentares reclamando
solucións para os problemas que pa-
dece. O que nos trasladaron os nosos
deputados é que o SERGAS deu moi
boas palabras, pero, a día de hoxe, a
situación non mellorou senón todo o
contrario. O noso centro de saúde non
só atende á veciñanza de A Guarda,
tamén, para determinadas cuestións
faino cos veciños e veciñas de Oia e
O Rosal, e require unha atención ur-
xente para poder estar á altura das ne-
cesidades dos seus usuarios.

Non sei como estará por dentro, pero
por fóra dá a sensación de certa de-
crepitude?

Un lavado de cara tamén necesita, si.
O concello aplicou, ou ten contem-
plado aplicar algunha liña de axuda
para o comercio local, en xeral, e ou
para o sector da hostalaría en parti-
cular?

Xa habilitamos algunha, como por
exemplo unha modificación do calen-
dario impositivo municipal para que
non pagaran nos peores momentos.
Aprobamos unha rebaixa do 50% nas
novas licencias de actividade e em-
pregamos 100.000€ de fondos propios
do concello en campañas de activación
do consumo, como por exemplo unha
plataforma de venda on line ou outra
de xeración de menús a través de
código QR.

Ben, alén da situación sanitaria na
Guarda hai vida política, e eu quero
preguntarche polo episodio que mo-
tivou a vosa ruptura co BNG, a re-
forma da rúa Concepción Areal. Que

pasou? E como está o tema na actua-
lidade?

Ben foi un problema que xeramos os
políticos e que trasladamos á cidadanía
que acabou polarizada. Os que daquela
eramos socios de goberno tivemos
unha diferencia de criterio ao respecto
da reforma desta rúa non fomos capaces
de pornos de acordo.

Estás satisfeito de como funciona
Concepción Areal?

Si, cada vez vai mellor. Nós conside-
ramos que a chave da cuestión está na
concienciación progresiva da cidadanía
de que estamos ante unha rúa de pre-
ferencia peonil e o noso modelo cho-
caba co do BNG que se baseaba máis
na imposición

Esa polarización da que falabas, da
sociedade guardesa, ao respecto deste
tema, desapareceu ou sigue existin-
do?

Eu agora non a percibo.
Máis dun ano despois da ruptura co
Bloque segues gobernando con 5 de
17.

Pois si, con moito dialogo con todos,
e cun traballo inmenso do equipo de
goberno que ao ser só 5 persoas ten
que multiplicar os esforzos. Creo que
o resultado é satisfactorio e a cidadanía
non percibe que haxa un goberno en
minoría ou en crise.

Como está a situación da policía local
de A Guarda?

Agora mesmo temos 3 axentes fixos
e dous auxiliares. O día 20 entrarán 3
axentes fixos máis.

Entón o día 20 teremos 8 axentes?
Non, teremos 6 porque aos dous au-
xiliares remátaselle o contrato.

A min 6 policías para atender ao vo-
lume de poboación da vosa vila pa-
réceme moi pouco?

Si, a min tamén. En xaneiro valorare-
mos a posibilidade de incorporar algún
auxiliar.

En Camposancos hai inseguridade
viaria?

Indo cara a Camposancos si. Se vas a
pé ou en bicicleta tela por calquera
dos sitios que vaias, por iso nós temos
unha actuación carteira que é a senda
de circunvalación ao monte que con-
duciría á xente de maneira segura ata
as praias e ata Camposancos.

Para estas festas de Nadal, facemos
algo? Ou a situación epidemiolóxica
non o vai permitir?

Si, imos ter unha axenda moi completa
adaptada a calquera situación epidémica
que haxa. A maioría de eventos témolos
en exteriores. Algúns eventos serán a
modo de pasarúas para evitar as aglo-
meracións. E a cabalgata de reis vai
ser invertida, no canto de ir os nenos
e nenas a vela, irán os reis a ver aos
nenos e nenas. A recepción real será
tamén por vídeo conferencia.

O Concello voso é esteticamente moi
bonito, pero quedan partes por re-
matar. Avanzamos algo?

Non. Aí uns días mandamos unhas
emendas aos orzamentos da Xunta
entre as que estaban pedirmos finan-
ciamento para rematar a obra. É nece-
sario rematalo, e a ver como encaixa-
mos para podelo facer.

Tocábanos gala en xaneiro do
2021.Obviamente non vai quedar
máis remedio que adiala para cando
a situación epidémica o permita, pero,
sexa na segunda metade do ano pró-
ximo ou ao longo do 2022 agardo
que manteñas o teu compromiso de
asistir e de entregar o premio ao con-
cello que o gañe nesa edición?

Por descontado, xa me comprometera
contigo a que así sería, e manteño o
meu compromiso, claro.

Rematamos Antonio, vaste volver
presentar no 2023?

Agora mesmo a miña mentalidade é
pelexar día a día tanto para que a si-
tuación sanitaria do noso pobo mellore
como por superar todos os desafíos
que ten o noso Concello. Non me
atrevo a pensar a dous anos vista.
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Os Segredos do Nadal
Camposino en Camposancos
CAMPOSANCOS

A alcaldesa da Entidade Lo-
cal Menor de Camposancos xun-
to c@s veciños e veciñas de
Camposancos, convidan a todas
as persoas interesadas a desfrutar
dun roteiro e un Nadal espallado
polas rúas de Camposancos.

“Queremos celebrar un Nadal
diferente, sostible e ecolóxico,
sen plásticos nin brillos, centrado
nas crianzas” comentou.

A veciñanza traballou arreo
para construír unha mini-aldea
con material de refugallo, restos
de poda, cabacos e anacos de
madeira, para que a rapazada

de toda a comarca percorra os
camiños de Camposancos cunha
sinalización de camiños para
coñecer o percorrido, guiando
os pequerrechos aos seus pais e
nais,cara un Nadal máis cálido
e familiar.

Prevese que o apalpador bai-
xe do Monte Trega as tardes do
24 e 31 de decembro, mais este
ano non vai apalpar nas barri-
guiñas da cativada por mor do
COVID. “Desfrutemos dunhas
festas diferentes!! Sexamos fe-
lices!! Porque o máis importante
do Nadal está camiñando ao teu
carón”.

Tamén se ten previsto o acen-
dido do alumeado e a presenta-
ción da ornamentación da Praza
de San Amaro o día 8 de de-
cembro ás 17:00 horas. A orga-
nización aníman e participar
desta ocasión tan singular.

A GUARDA

A CIG vén de gañar con
maioría absoluta nas eleccións
sindicais celebradas na transna-
cional francesa Imerys Kiln Fur-
niture España, con sede na Guar-
da e dedicada á fabricación de
materiais refractarios. A central
obtivo 4 dos 5 delegados/as que
se escollían no comité de em-
presa, sendo a primeira ocasión
na que obtén representación nun-
ha das maiores compañías da
comarca. No proceso que tivo
lugar onte a CIG sumou 29 votos
(69,05%) dos 52 emitidos no
colexio de especialistas, que se
traducen en 3 delegados/as. Men-
tres que CCOO logrou 13 apoios

(30,95%) e 1 delegado/a. A CIG
tamén conseguiu o representante
que se escollía entre o persoal
técnico e administrativo grazas
aos 9 votos colleitados (69,23%)
dos 13 que se contabilizaron.
Pola súa banda, CCOO sumou
3 apoios (23,07%).

Dende a Unión Local do
Baixo Miño valoran o feito de
que é a primeira vez que a CIG
logra representación nunha em-
presa que leva exercendo a súa
actividade dende o ano 1808,
sendo durante moito tempo a
compañía con maior cadro de
persoal da comarca. Na actuali-
dade traballan nela un total de
59 persoas.

A CIG logra catro dos cinco
delegados/as que se escollían
na empresa Imerys Kiln

O ROSAL

A biblioteca municipal do
Rosal modificará os seus horarios
habituais para adaptarse aos fes-
tivos marcados no calendario
durante os meses de decembro
e xaneiro. Estes cambios come-
zarán este mesmo venres 4 de
decembro, xornada na que as
instalacións da biblioteca per-
manecerán pechadas ao público.
Con estes novos horarios, a bi-

blioteca abrirá os días 9, 10, 15,
16 e 17 de decembro en horario
de tarde, de 16.00 a 20.30 horas. 

As instalacións estarán pe-
chadas dende o vindeiro día 18
de decembro ata finalizar as
festas de nadal. Dende o mesmo
día 7 de xaneiro a biblioteca re-
tomará o seu horario habitual:
os luns de 15.30 a 20.30 horas e
de martes a venres de 16.00 a
20.30 horas. 

A Biblioteca Municipal terá novos
horarios en decembro e xaneiro

O TEU
XORNAL

EN GALEGO



TOMIÑO

O Concello de Tomiño vén
de acometer varias interven-
cións de acondicionamento e
reparación en diversas insta-
lacións deportivas do munici-
pio. 

Recentemente foi feita unha
intervención nas instalacións
de Calistenia do complexo de-
portivo do Mosteiro, reparán-
doas e reubicándoas nun em-
prazamento máis axeitado para
a realización deste deporte,
algo que viñan demandando
ultimamente os practicantes
deste deporte no municipio. 

A petición do Club Depor-
tivo Miño-Teixugos tamén se

levaron a cabo reparacións de
desperfectos, humidades e pin-
tado na súa sede, ampliando as
instalacións de adestramento
coa adecuación do edificio de
Aduanas. Con esta intervención
darase solución a unha das de-
mandas do clube de contar cun
espazo de adestramento cuberto
para os días de choiva nos que
non sexa posible a saída ao río.

Ademais leváronse a cabo
importantes obras de reforma
no pavillón de deportes de
Goián, algo que levaba tempo
sendo moi demandado polos
usarios do pavillón, facendo
un cambio completo das ins-
talacións de fontanería, que se

atopaban moi deterioradas. Re-
alizáronse tamén accións de
mellora nos baños e instalá-
ronse pulsadores nas duchas
que contribuirán ao aforro de
auga e enerxía.

Neste conxunto de accións
de reparación e adecuación fo-
ron investidos un total de
12.000 euros.

Recentemente reiniciáronse
tamén as obras de reforma do
Campo de Fútbol do Alivio,
onde se instalaron xa as torres
de iluminación con focos LED
de baixo consumo e está pre-
visto que proximamente se ini-
cie xa o proceso de instalación
do céspede artificial.

Labores de adecuación nas instalacións
deportivas tomiñesas

TOMIÑO

Éxito da aula de estudo
inaugurada fai menos dun mes
en Tomiño superou todas as
expectativas e xa está sendo
empregada por ducias de usua-
rios. En apenas 25 días desde
que se abriu o proceso de ins-
crición para obter a tarxeta de
acceso, máis de 100 persoas a
solicitaron e recibiron xa, moi
por encima das previsións do
goberno local. 

O bo recibimento do servizo
entre a poboación deixa patente
a necesidade que o municipio
tiña de contar cun espazo para
o estudo, especialmente entre
a mocidade. “Era unha deman-
da clamorosa que finalmente

se fixo realidade. Non obstante
non hai que esquecer que esta
aula de estudo é unha solución
a un problema que había que
atallar, mais desde o Concello
continuamos demandando a
colaboración das administra-
cións públicas para poder ma-
terializar o proxecto da biblio-
teca municipal, que tanta falta
fai”, comenta a alcaldesa San-
dra González.

A aula, que ademais dun
espazo para o estudo en silencio
conta tamén con outro para os
traballos en grupo, comezou
tamén a albergar iniciativas
como o EncáixaT, un proxecto
desenvolvido polo Servizo Mu-
nicipal de Educación e Apoio

Familiar que procura dar res-
posta aos menores que, por
causas diversas, precisan dun
espazo de apoio e acompaña-
mento persoal no seu itinerario
vital. Na actualidade participan
deste proxecto 8 nenos e nenas
de todos os centros educativos
do municipio.

A maioría das persoas que
xa recibiron a tarxeta son de
Tomiño, pero tamén hai usua-
rios de municipios da contorna
como O Rosal, A Guarda, Gon-
domar, Lalín ou Mos, entre
outros. Lorena é usuaria da bi-
blioteca desde a primeira se-
mana, ten 26 anos, é graduada
en Dereito e está preparando
oposicións. Aínda que é tomi-

ñesa, leva xa un tempo vivindo
na Guarda por motivos laborais,
pero desprazábase a Tomiño
para empregar a aula antes de
que o municipio tivese que
aplicar o peche perimetral, e
espera volver unha vez se le-
vanten as restricións. “Espazos
coma este deberían existir en
todos os concellos e agradécese
que Tomiño dera o paso nese
sentido, xa que era algo que a

mocidade levaba pedindo desde
fai bastantes anos”, afirma.

Desde o goberno municipal
informan que a intención é, de
cara ao Nadal, realizar unha
enquisa de satisfacción entre
os usuarios e usuarias da aula
para ver as cousas que se po-
derían mellorar, como por
exemplo os niveis de ruído, a
temperatura das instalacións
ou os horarios, entre outras.

Éxito da aula de estudo de Tomiño, con
máis de 100 rexistrados en menos dun mes
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TOMIÑO

O Concello de Tomiño apro-
bou co voto a favor de toda a
corporación municipal o seu
Plan de Acción polo Clima e a
Enerxía Sostible (PACES), un
conxunto de accións que definirá
a estratexia do municipio á hora
de enfrontarse ao problema do
cambio climático.

O texto aprobado presenta
unha batería de medidas con
fin de mitigar os efectos deri-
vados do cambio climático, es-
tablecendo tamén liñas de acción
que permitan ao municipio adap-
tarse ao mesmo tendo en conta
os riscos e as vulnerabilidades
locais. Como accións clave para
este propósito, o goberno mu-
nicipal priorizou a implantación
de diversas medidas, algunhas
delas xa aplicadas no municipio
durante os últimos anos. Al-
gunhas destas prioridades son:

• A renovación das instala-
cións de iluminación pública,
dos sistemas de calefacción e a
instalación de fontes de enerxía
renovables nos edificios de ti-
tularidade municipal.

• Peonalización dos núcleos
urbanos, potenciando a redución

do uso de vehículos de com-
bustión.

• Establecemento dun siste-
ma de préstamo de bicicletas e
reducción da velocidade en vías
para vehículos municipais.

• Profundizar na implanta-
ción do modelo de compostaxe
de resíduos orgánicos en todo
o municipio, no marco do plan
Revitaliza.

Tamén adquiren gran im-
portancia medidas de adaptación
á nova realidade climática, como
por exemplo a mellora na rede
de abastecemento, axudando e
potenciando a xestión das co-
munidades de augas, ou a re-
dacción dun Plan Municipal de
Defensa contra os Incendios.

A redacción e elaboración
do plan estivo subvencionada
ao abeiro das axudas destinadas
a entidades locais asinantes do
Pacto das Alcaldías para frear
o cambio climático, cun importe
de 8.712,00 €, co apoio da Con-
sellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda da Xunta
de Galicia e dos Fondos Feder
da Unión Europea, baixo o lema
«Unha maneira de facer Euro-
pa».
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TOMIÑO

Este Nadal vai ser a todas
luces diferente, marcado e atra-
vesado pola situación de pan-
demia actual, e desde o Concello
de Tomiño teñen claro que máis
que nunca é necesario dar un
impulso ao comercio local para
que poida afrontar a campaña
natalicia do mellor xeito posi-
ble.

É por isto que desde o go-
berno municipal acaban de lan-
zar “Nadal + Nadal”, unha cam-
paña que terá como beneficiarios
aos comercios de Tomiño e a
aquelas persoas que realicen as
súas compras neles. En cada
local que participe na campaña
instalarase unha urna na que os
clientes que merquen nos co-
mercios adheridos á campaña
entre os días 12 e 26 de de-
cembro poderán depositar o seu
tique de compra —cun valor
máximo de 100 euros—. 

O día 26 de decembro todas
as urnas serán abertas no salón
de Plenos da Casa do Concello
e procederase ao sorteo, extraen-
do todos os tiques necesarios
ata que a suma dos valores destes
chegue á cantidade de 1.500 eu-
ros. Por cada tique premiado
que apareza na lista, o Concello
emitirá un vale polo dobre do
seu valor, ata un máximo de
3.000 euros, e porase en contacto
coas persoas premiadas.
Concurso de decoración

Coa intención de fomentar
a creación dun ambiente agra-
dable e atraente, para poder
participar da campaña, os co-
mercios de Tomiño deberán de-
corar os seus escaparates —ou
locais comerciais no caso de
non contar con este— con ele-
mentos natalicios ata o próximo
6 de xaneiro. Os comercios ad-

heridos pasarán a formar parte
dun concurso que premiará á
mellor decoración, dependendo
da modalidade na que estean
inscritos. Os premios serán:

1º Premio Mellor escaparate
500,00€

1º Premio Mellor local ….
500,00€

2º Premio Mellor escaparate
250,00€

2º Premio Mellor local …
250,00€

Os gañadores serán escolli-
dos polo xurado dos premios,
que estará conformado por dous
representantes do comercio lo-
cal, dous artistas do municipio
e un representante do Concello
de Tomiño. O veredicto será
anunciado o vindeiro 30 de de-

cembro ás 20:30 horas no salón
de plenos do Concello.

Por outra banda, de acordo
co establecido na base 6ª das
nomeadas bases da Campaña,
os compoñentes do xurado de-
signados para os premios á me-
llor decoración de escaparates
ou locais son:

En representación do Con-
cello de Tomiño:

• Francisco Campo Lago,
Concelleiro de Promoción eco-
nómica, comercio e deportes.

En representación do comer-
cio local:

• Cintia Gabriela Díaz Cutuli,
Presidenta de ADETO, Propie-
taria de Juguetería Turuleka.

• Iago Pérez Rodríguez, Se-
cretario de ADETO, Propietario
de Consulvin, Consultores viti-
vinícolas.

Como artistas locais:
• A pintora, Pilar Pérez Fer-

nández (Pilar Alonso).
• A fotógrafa, Mª Pilar Alonso

Reñones (Pili Reñones).

Tomiño lanza a campaña “Nadal + Nadal”,
con premios mercando no comercio local

Aprobado no pleno municipal o
Plan de Acción polo Clima e a
Enerxía Sostible
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Reivindicar os valores que
representan as mulleres exem-
plares para inspirar ás futuras
xeracións no horizonte dunha
sociedade máis libre, consciente,
igualitaria e culta. É o propósito
que desde o CEIP Pintor Anto-
nio Fernández de Goián tiveron
desde que puxeron en marcha
un proxecto de ‘amadriñamento’
das estancias do centro, bauti-
zadas con nomes de mulleres
destacadas pola súa traxectoria
vital e profesional, moitas delas
vencelladas á vila de Goián e á
comarca do Baixo Miño.

A iniciativa comezou a re-
alizarse no curso 2018-2019 e
vén de culminar recentemente,
coa edición e reparto dun catá-
logo entre o alumnado do centro
—tamén entre o alumnado de
primeiro e segundo da ESO que
participou no proxecto— co que
se pretende divulgar a modo de
homenaxe a vida e obra destas
mulleres, que son xa un símbolo
para inspirar ás máis novas e no-
vos.

Entre as galardoadas pó-
dense atopar importantes perso-
nalidades da contorna:

• A pedagoga Antía Cal,
educadora, defensora da cultura

galega e fundadora do Centro
Rosalía de Castro.

• A redeira e argaceira guar-
desa Mercedes Lomba dedicada
á vida mariñeira durante máis
de 60 anos.

• A escritora e activista agra-
rista Isaura Gomes, loitadora in-
cansable pola xustiza e a igual-
dade.

• As mestras goianesas Eva
Ozores e Idalia Sobreira, polo
valor do seu incalculable traba-

llo educativo en moitas xera-
cións de Goián, personificando
o traballo de moitas outras do-
centes.

• A médica e cirurxiá África
González, pola súa destacada
traxectoria laboral —Recente-
mente galardoada co Premio
Executivas 2020 por este mo-
tivo—.

• A profesora e escritora Cle-
mentina ‘Tinita’ Ozores, desta-
cada veciña da vila de Goián e

viaxeira empedernida.
• A música e cantante Uxía

“Lambona”, polo seu labor de
transmisión aos máis novos e
novas da lingua e a tradición ga-
legas a través da música.

• A estudante e deportista
Desirée Vila, exemplo de supe-
ración e inspiración tanto na súa
traxectoria deportiva como vi-
tal.

• Á escritora e profesora Iria
Misa, galardoada co premio Ju-
les Verne pola súa obra Xa non
estou aquí.

• Todas as “viúvas de vi-
vos”, loitadoras incansables que
non se renderon na procura
dunha vida mellor.

A idea partiu inicialmente do
Equipo de Normalización e Di-
namización Lingüística do cen-
tro co gallo da conmemoración
do 8 de Marzo, coa intención de
destacar e poñer en valor a tra-
xectoria vital as mulleres gale-
gas, e máis concretamente aque-
las vinculadas coa contorna da
vila. Axiña se sumou toda a co-

munidade do centro, o que fixo
que o proxecto non quedase li-
mitado a un simple ‘bautismo’
das aulas, senón que serviu para
estudar e recuperar a vida e obra
das madriñas. “Os distintos gru-
pos do alumnado implicáronse
moitísimo e cada un foi elixindo
quen ía ser a súa madriña. In-
vestigaron moito sobre as súas
vidas e entrevistaron ás que pui-
deron”, comenta Mirta Misa, di-
rectora do centro.

Malia que o reparto do catá-
logo supón unha culminación
ao traballo de ‘amadriñamento’
e estudo biográfico feito durante
os últimos anos, desde a direc-
ción do CEIP Pintor Antonio
Fernández teñen claro que o pro-
xecto ten que continuar dun
xeito aínda máis amplo, sempre
fomentando a inclusión e a
igualdade, seguindo a liña de
outros proxectos levados a cabo
na institución como a entrega
dos Premios pola Diversidade a
distintos colectivos, entre outras
moitas actividades.

Goián homenaxea ás súas ‘Madriñas’
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O deputado do BNG no
Congreso dos Deputados, Nés-
tor Rego, realizou unha visita
institucional ao Concello de
Tomiño para interesarse polo
proxecto da biblioteca munici-
pal, un dos máis importantes
na axenda do goberno local. O
deputado nacionalista xa soli-
citou o apoio do Ministerio de
Fomento para axudar a financiar
a súa construción a través dunha
das enmendas presentadas na
negociación dos Orzamentos
Xerais do Estado que tivo lugar
recentemente.

Rego foi recibido pola al-
caldesa, Sandra González,
acompañada tamén por boa par-
te dos concelleiros do goberno
local, que lle ensinaron o lugar
escollido para a instalación da
futura biblioteca, ademais de
mostrarlle as instalacións da
Casa do Concello, a praza do
Seixo e o Mercado de Tomiño.

A alcaldesa trasladou ao de-
putado a necesidade de contar
co apoio económico das demais
administracións públicas para
poder executar a obra, espe-
cialmente co do Ministerio de
Fomento, que xa tiña compro-
metida unha partida orzamen-
taria para a realización do pro-
xecto durante o goberno de
José Luis Rodríguez Zapatero,
pero que foi suspendida trala

súa saída do executivo. A rexi-
dora destacou tamén o feito de
que a recuperación de dita par-
tida foi aprobada por unanimi-
dade no pleno municipal.

Aproveitando a visita do
parlamentario, o goberno local
amosoulle tamén outros pro-
xectos de relevancia para os
que sería fundamental contar
co apoio do goberno central,
como por exemplo os encadra-
dos dentro da estratexia de coo-
peración transfronteiriza no
marco da Eurocidade Tomiño-
Cerveira e a AECT Río Miño,
destacando a necesidade de po-
tenciar a cooperación nun tramo
da fronteira polo que circula o
50% do tráfico de todo o Estado
entre España e Portugal. 

Tamén se falou, entre outros,
de proxectos para potenciar e
recuperar a riqueza paisaxística

e natural do río, como a Senda
do Miño, ou a ponte peonil que
pretende unir, a través do tramo
máis estreito do río, a Fortaleza
de Goián co parque do Caste-
linho de Vila Nova de Cerveira. 

Tamén estivo presente na
reunión o vicedirector da Agru-
pación Europea de Cooperación
Territorial del Río Miño (AECT
Rio Minho) e deputado de
Cooperación Transfronteriza
da Deputación de Pontevedra,
Uxío Benítez, que instou a
Rego a dar voz á problemática
que afecta aos municipios trans-
fronteirizos de ambas beiras
do río en materia xurídica, de-
bido ás incongruencias e dife-
renzas legais que existen entre
os dous países e que dificultan
o día a día dos veciños así
como a realización de moitos
proxectos.

O deputado Nestor Rego visita Tomiño para
interesarse polo proxecto da biblioteca 

TUI

Jara García Coello, alumna
de 2º curso de Primaria do CEP
de Caldelas, é a gañadora do
primeiro premio do concurso
escolar para a elección da postal
de Nadal do Concello de Tui
para este ano 2020 convocado
pola Concellería de Ensino e
Cultura, que dirixe a concelleira
Sonsoles Vicente Solla.

A responsable desta conce-
llería explica que a finalidade
deste certame escolar foi fo-
mentar a expresión artística, a
creatividade e a participación
activa da poboación infantil tu-
dense nas tradicións do Nadal,
procurando que os nenos e nenas
do noso municipio, expresasen
a través dun debuxo o significado
do Nadal e a súa relación co
noso Concello.

A primeira edición deste cer-
tame contou coa participación
dos seguintes centros escolares
tudenses: CEP de Caldelas,
CEIP’s de Randufe, de Guillarei
e Nº 1 e Nº 2 de Tui.

O xurado acordou conceder
os seguintes premios:

• 3º premio á postal presen-
tada por Sergio Vázquez Álvarez
de 6º curso do CEIP de Guillarei,
consistente nun vale de 50 €
para consumir en establecemen-
tos comerciais do municipio e
lote de libros

• 2º premio á postal presen-
tada por Sharay Iglesias Rodrí-
guez de 5º curso do CEIP de
Randufe consistente nun vale
de 70€ para consumir en esta-
blecementos de Tui e lote de li-
bros

• 1º premio á postal presen-
tada por Jara Garcia Coello de
2º curso do CEP de Caldelas
consistente nun vale de 100€
para consumir en establecemen-
tos comerciais do municipio,
un lote de pinturas, bloc e ma-
terial de pintura e un lote libros,
valorado en 40 euros.

O debuxo da gañadora será
a felicitación oficial do con-
cello tudense neste nadal do
ano 2020.

Jara García Coello do CEP de
Caldelas, gañadora do concurso
escolar da postal de Nadal

TUI

O Concello de Tui, dentro
das medidas establecidas para
a prevención da COVID19, es-
tableceu un sistema de cita previa
para a atención presencial en
todos os departamentos do Con-
cello de Tui. As persoas que
precisen realizar calquera xestión
deberán solicitar previamente
cita ben por correo electrónico
ou por teléfono.

O Concello de Tui continua

a manter a boa parte do persoal
en teletraballo, aínda que a partir
do luns haberá en traballo pre-
sencial unha persoa por depar-
tamento, establecendo en todos
eles as medidas sanitarias reco-
mendadas.

As persoas interesadas poden
consultar a listaxe dos correos
e teléfonos dos distintos depar-
tamentos na web tui.gal. Pódese
solicitar cita previa de luns a
venres de 9a 13 h.

Cita previa nos departamentos
municipais de Tui
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Retornados galegos solicitan apoio aos concellos para que a
“Lei Montoro" non os discrimine
TUI

A Cordinadora Galega de
Emigrantes Retornados continúa
coa súa loita, desta vez deman-
dando o correspondente apoio a
tódolos concellos do país da
man dunha moción que foi,e,
está a ser presentada nos rexistros
municipais de toda Galiza.

Na nosa comarca, foi pre-
sentada polos portavoces da Pla-
taforma de Emigrantes Retor-
nados do Baixo Miño, a cal for-
ma parte tamén da Cordinadora
Galega, a priicipios deste mes
de novembro nos rexistros dos
concellos de Tui, Tomiño, O
Rosal, A Guarda e Oia. Nesta
moción, o colectivo reclama que
se modifique a lexislación actual
para evitar o tratamento fiscal
discriminatorio, así como que
se recoñeza de oficio e homolo-
gue o grao de invalidez recoñe-
cido no país de orixe da pensión,
e, a súa vez, que se aplique o
dereito de acceso á seguridade

social universal e gratuíta para
todas as persoas retornadas.

Cómpre lembrar que a "Lei
Montoro" afecta a máis de
250.000 retornados galegos, e,
que lles obriga a tributar, con
caracter retroativo, as pensións
que preciben do exterior, e que
tamén supuxo unha revisión á
baixa do baremo de incapacidade
recoñecido no país pagador da
súas pensións.

Por outra banda, grazas ao
traballo e ao activismo social
dos retornados, o governo, hai
catro anos, deu marcha atrás e
decidíu deixarde sancionar e de-
volver as sancións que foran
emitidas. Nembargantes moitos
retornados que pagaron as san-
cións non recibiron a devolución,
pois, non se fixo de oficio (como
así o tiña solicitado a cordinadora
galega), e moitos deles, por falla
de tempo nos prazos, e, por des-
coñecemento de como realizar
os trámites de reclamación(dado

tamén a súa avanzada idade)
non recibiron dita devolución,
quedando así a facenda española
con miles de euros dos emi-
grantes retornados.

Con todo, desde o colectivo
de emigrantes retornados ga-

legos agardan poder contar co
apoio de tódalas organizacións
políticas con representación
nos concellos galegos. Sinalan
que esta loita social trasladouse
a diversas institucións, desde,
a facenda española,concellos,

deputacións, parlamento gale-
go, congreso dos deputados e
até ao Parlamento Eurpeo ao
longo dos sete anos de loita
social nos que por desgraza
moitos dos compañeiros de
loita faleceron.
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O Concello de Tui, ao
abeiro dun convenio asinado
con Turismo de Galicia no
pasado mes de agosto, ten
procedido á sinalización de
ata nove elementos patrimo-
niais localizados no ámbito
rural do municipio, coa fi-
nalidade de promover a va-
lorización destes bens por
parte de visitantes e veciños.
En concreto foron sinalizados
os seguintes elementos:

• Igrexa de San Miguel
de Pexegueiro

• Ponte da Veiga
• Ponte das Febres, en Ri-

badelouro
• Capela da Virxe do Ca-

miño, en Rebordáns
• Monumento aos Márti-

res de Sobredo, en Guillarei
• Muíños do Regueiro, en

Paramos
• Muíños do Tripes, en

Randufe e Pazos de Reis
• Balneario de Caldelas
• Ponte Internacional
O investimento realizado

acada a cifra de 5.390,55 eu-
ros parte deste importe é fi-
nanciado ao abeiro do rese-
ñado convenio con Turismo
de Galicia.

Para o responsable de Pa-
trimonio, Turismo e Camiño
de Santiago, o concelleiro Lau-
reano Alonso, a instalación
desta sinalización, que cumpre
coas normas de sinaléctica tu-
rística de Galicia, patentiza o
interese do goberno municipal
pola promoción dos bens pa-
trimoniais que atesoura Tui,
no xa no ámbito do seu con-
xunto monumental, senón ta-
mén as diversas parroquias
que conforman o municipio
tudense. A instalación desta
sinalización permite identificar

e recoñecer os principais va-
lores destes bens patrimoniais.
Neste tempo de dificultades
especialmente no que atinxe

ao turismo a instalación desta
sinalización, sinala o conce-
lleiro Laureano Alonso, é un
recordatorio a todos os veciños

do rico patrimonio existente
no ámbito rural tudense que
xustifica un coñecemento dos
mesmo especialmente neste

intre de confinamento peri-
metral como unha alternativa
de lecer respectando as reco-
mendacións sanitarias.

Sinalizados nove elementos patrimoniais no rural tudense

"OS NOSOS
MELLORES
DESEXOS DE
FELICIDADE
SAÚDE E PAZ
PARA TODOS
OS NOSOS
CLIENTES E
AMIGOS"

SINALIZACIÓN MÁRTIRES DE SOBREDO

VIRXE DO CAMIÑO

PONTE DAS FEBRESIGREXA PEXEGUEIRO

PONTE DA VEIGA
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A CIG-Industria de Vigo
conseguiu a maioría absoluta
nas eleccións sindicais que
se veñen de celebrar en Veo-
lia, concesionaria do servizo
de mantemento do hospital
álvaro Cunqueiro. A central
fíxose con 3 dos 5 represen-
tantes que se escollían no
comité de empresa.

Tras o proceso que tivo
lugar onte a CIG sitúase
como principal forza en Veo-
lia, ao mellorar os resultados
acadados nas anteriores elec-
cións, nas que obtivera 2 de-
legados/as. Nesta ocasión su-
mou 1 máis, todos no colexio
de especialistas, grazas aos
45 votos colleitados (do total

de 59 emitidos). O comité
complétano un representante
de CCOO, que sumou 14
apoios no colexio de espe-
cialistas e outro da UGT, que
contabilizou 8 votos entre o
persoal técnico e adminis-
trativo. A CIG presentou can-
didatura por primeira vez
neste colexio, rexistrando 4
votos.

Dende a representación
sindical da CIG en Veolia
agradecen a confianza reci-
bida por parte do persoal do
servizo de mantemento do
álvaro Cunqueiro e reiteran
o seu compromiso na defensa
dos dereitos laborais do con-
xunto dos traballadores/as da
empresa.

A sindicato CIG consigue a
maioría absoluta nas eleccións
sindicais de Veolia

VIGO

O Hospital Álvaro Cunqueiro
recibiu 165 pantallas protectoras
para combater a epidemia da
Covid19, doadas pola empresa
galega DEMSU. SA.

D. Javier Puente, xerente da
área sanitaria de Vigo, quixo
estar presente cos representantes
de DEMSU, D. Carlos Alves e
D. Javier Berbel, que entregaron
as Pantallas Protectoras, e ex-
plicaron as características das
mesmas, onde destacaron que:

• Non se embazan
• Non apertan
• Non pesan

• E están homologadas coa
normativa EPI EN166:2011

Deseño e Modelado de Su-
perficies S.A. ( DEMSU SA)
dedícase ao deseño de moldes
para inxección, principalmente
para o sector da automoción,
que este ano 2020 cumpre 25
anos de experiencia. Como con-
secuencia da Pandemia, a Res-
ponsabilidade Social Empresarial
da empresa decidiu dedicar re-
cursos en I+D+i para obter este
produto, cuxa relación calidade/
prezo superou as expectativas
(9,5€+IVE/IVE). 

A dirección do Hospital Ál-

varo Cunqueiro manifestou o
seu agradecemento comproban-
do a robustez e lixeireza das
pantallas, o visor ten 1,5mm e
cobre tamén os oídos, así como
o acerto nas cores alegres que
deben ser usados cos pacientes
e permiten identificar diferentes
áreas. Inmediatamente asignaron
as 165 pantallas ás unidades de
otorrinolaringoloxía, anestesia
e críticos.

D. Javier Puente agradeceu
aos representantes de DEMSU
o produto e interesouse polo
custo para poder dotar a máis
persoal do centro.

DEMSU doa 165 pantallas protectoras
ao Hospital Álvaro Cunqueiro
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PONTE CALDELAS

Mercar en Ponte Caldelas ten pre-
mio. Os comerciantes da vila que for-
man parte de Coempo repartirán este
Nadal 20.000 rifas entre os seus clien-
tes e sortearán o venres 8 de xaneiro
todos os premios aos que os compra-
dores poden optar, que se repartirán
ós gañadores o sábado 9 de xaneiro.
O primeiro premio será un televisor
de 55 pulgadas, e tamén agasallarán
con tres ordenadores portátiles; seis
tablets; 10 lotes de ibéricos e 10 vales
de compra de 100 euros para gastar
nos comercios asociados.

O alcalde de Ponte Caldelas, Andrés
Díaz, apoiou esta iniciativa na presen-
tación da campaña e recordou a im-
portancia de dinamizar o comercio
local para atraer máis clientela, así
como felicitou a Coempo polo seu em-
peño en impulsar o pequeno comercio
do municipio e apostar por campañas
que potencian as compras na localidade.
Díaz recorda que Coempo recibe unha
subvención de 12.000 euros anuais do
Concello de Ponte Caldelas, “unha axu-
da que seguiremos aportando porque a
aposta deste Concello polo comercio
local é total e está garantizada”.

A asociación Coempo repartirá
7.000 euros en premios este Nadal

Crecida do Verdugo en Ponte Caldelas 11 de decembro.
A beleza da natureza indómita en todo o seu esplendor

!Os nosos mellores desexos
de sau´de , felicidade e paz

para todas e todos os
lectores #
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