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Que queres que faga? Buscar un
protector, un amo tal vez? e

como hedra escura que sobe á pa-
rede medrando sibilina e con adu-
lación cambiar de camisa para ob-

ter posición? 
NON, GRAZAS.

Dedicar se vén ao caso versos aos
banqueiros, converterme en pallaso,

adular con vileza os cornos dun cabes-
tro por temor a que me lance un xesto

sinistro? NON, GRAZAS.
Almorzar cada día un sapo? Ter o

ventre panzón? Un papo que me che-
gue os xeonllos con doenzas pestilen-

tes de tanto facer reverencias? 
NON, GRAZAS.

Adular o talento dos canelos, vivir
atemorizado por infames libelos, e re-
petir sen tregua: Señores, son un loro,

quero ver o meu nome en letras de
ouro?

NON, GRAZAS.
Sentir temor aos anatemas? Prefe-

rir as calumnias aos poemas, coleccio-
nar medallas, urdir falacias? 

NON, GRAZAS; NON, GRAZAS; NON
GRAZAS…

O propietario do apéndice nasal máis
famoso da historia, con permiso do des-
coñecido nariz da esfinxe de Guiza, Cyra-
no de Bergerac, foi o que pronunciou

este impactante monólogo que é toda
unha epopea en honor da honestidade,
o compromiso e a lealdade a uns prin-
cipios éticos. Ao longo do noso camiño
vital cruzámonos con moitas persoas.
Hainas desde as que pasan por onda
nós sen chamarnos a atención, deixando
como unha leve imaxe que ao longo do
tempo se volve imperceptible, ata as
que deixan unha pegada indeleble no
máis profundo e íntimo do noso corazón,
como a deixa o máis inmenso aceno de
amor e solidariedade que teñamos reci-
bido nas nosas propias carnes. Neste
ano que remata,  dunha dureza extraor-
dinaria para toda a sociedade, moita
xente, como en todos e cada un dos
anos anteriores, cruzouse no camiño de
A Nova Peneira, e nada foi diferente,
pois houbo alegrías, decepcións, sor-
presas, e como sempre un enorme océano
de compromiso solidario dos nosos anun-
ciantes, clientes, subscritores, subscri-
toras, colaboradoras e colaboradores.
Sen a compañía xenerosa de todas e
todos eles non sería en absoluto posible
manter con vida un medio como este,
totalmente alonxado dos circuítos de
poder. Así por exemplo, cada día das le-
tras ou cada 25 de xullo, vemos como

xornais que desprezan o noso idioma
reciben inxentes cantidades de cartos
da Xunta para promocionar esas dúas
datas, ou como periódicos que non son
tal,  senón negocios con forma de pe-
riódico, sen o máis mínimo contido de
produción propia, sen artigos, sen en-
trevistas, sen reportaxes, só con notas
de prensa copiadas e pegadas, reciben
tamén publicidade institucional eses días
para adornar o que nin unha soa persoa
se vai parar a ler, mentres que o noso
humilde medio,  cunha liña editorial
clara e nidia, e ateigado de contido de
produción propia, un ano si e outro ta-
mén, é sistematicamente ignorado no
reparto de publicidade institucional do
goberno galego. Arredor de 2.000 anun-
ciantes, pequenos comercios minoristas
do país galego, nos permiten superar
esa situación e, como Cyrano, espetar
con desprezo un “Non grazas” a todos
aqueles e aquelas que nalgún momento
tiveron a ousadía de tentar influír na
nosa forma de contar a realidade, que
describimos tal cal a entendemos nós. E
a valentía e firmeza das persoas que me
acompañan nesta viaxe tamén esixe o
meu recoñecemento, pois sen o talento
de Gladys, a habilidade de Alberto, o

compromiso de Marcos, a lealdade de
Dani, a xenerosidade de Susana A Nova
Peneira non podería existir. Todas e
todos eles, están comigo desde o prin-
cipio, ou case desde o principio, e agardo
que estean ata o final, ata o meu final,
pois cando se produza A Nova Peneira
debe de seguir existindo tal como foi
concibida. A min sempre houbo tres ca-
racterísticas que me seduciron das per-
soas: a bondade, a intelixencia e a co-
herencia cos valores e principios éticos.
E neste ano terrible, tamén houbo espazo
para que a luz da intelixencia e a cohe-
rencia ética, se achegase ao noso xornal,
pois neste ano coñecemos a Montse,
que posúe un talento fóra do común
para escribir, e ela, como Cyrano, tamén
é capaz de desprezar con elegancia poé-
tica as chamadas a escribir versos aos
banqueiros, pois ela,  como Cyrano, ta-
mén é capaz de arriscar o seu benestar
persoal para defender con valentía e fir-
meza as súas posicións intelectuais.
Agardo que no sitio que ela queira, teña
a ben acompañarnos neste 2.021 e en
todos os anos que ela desexe, pois a súa
compañía profesional é un pracer dun
volume semellante ao do apéndice nasal,
de quen escribiu o monólogo inicial.

SAÚDE, FELICIDADE E PAZ, NESTE
ANO QUE COMEZA, PARA TODAS E

TODOS.
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editorial 

TINO LAGO / Director de A Nova Peneira

O NARIZ DE MONTSE



Comezamos o ano con unha boa nova e
outra non tan boa nova. A boa nova

refírese aos da Operación Jaro que quedaron,
como era debido, limpos dos delitos que -
desde falsos informes- os imputaban. Cer-
tamente, a min, sorprendeume que a xustiza
exercera a limpeza e proclamase a falsidade
e impropia condición de privar da liberdade
a unha xente que é independentista, e pode
selo. Cando por riba exercen a dinamización
cultural e a asistencia social. Eu aledeime
moito. Un xuízo que non debera, despois
de tanto tempo, falsear a realidade e castigar
a quen sinalaban.

Á vista das poucas certezas e das
mentiras que se manexaban, nin deberan
chegar a xuízo, nin dar lugar aos danos
colaterais que se produciron. Hoxe ano-
vamos a mesma afirmación. Bo é que
todo fose así, pois o contrario suporía
unha inxustiza manifesta creada nos sa-
lóns de partidos adversos e de certos
medios de comunicación que, en base á
subvención, menten ata onde lles ordenen.
Eran moi lamentables as informacións
de medios privados e públicos, como a
TVGa que encirraron constantemente,
vertendo informacións mentidas e per-
versas. Anque a min, hanme perdoar,
quédame unha mágoa enorme ao com-
probar que nin a tele, nin a radio, nin a
prensa -sobre todo A Voz- tivesen a mí-
nima pulcritude de desculpa, de tentar
corrixir o mal que fixeron e o dano que
intencionadamente provocaron. Mal como

aquel que, en días previos ao xuízo, sa-
caban a relucir un zulo en Portugal que,
seica, lles pertencía. Pois moi mal, a in-
formación era tendenciosa e ruín. E agora,
non teñen valor a corrixir o mal que fi-
xeron? É mágoa que non poidamos con-
fiar, xa nunca, no que pregoan, seguen a
ser obxectos de manipulación e desexo,
subvencionados e malditos.

A mesma xustiza debería castigar a
evidente difamación e obrigar a unha
compensación polo menos moral, das
súas infamias. Habería que empezar a
cambiar as cousas e chamalos á orde para
que non puidesen libremente detraer a
tanta xente, crear deshonras en quen non
cometeron falta algunha. Agora quen paga
a desfeita?

A outra nova, anque neste caso menos
boa, é a dunha nova lei de educación. Eu,
que fun mestre durante corenta anos, sei
o maligna que foi a lei anterior, a dun tal
Wert. Aquel ministro que despois foi pre-
miado e destinado nun posto de moita
fachenda en París. Alí o mandaron con
grande soldo e acompañado do seu amor.
Ninguén dixo que fixera unha lei desas-
trosa, unha lei que permitiu, por exemplo,
o arredamento do noso idioma, amén
doutros mesteres de incualificable dano
para a dignidade, como priorizar a edu-
cación privada, e darlles “alas” aos que
querendo liberdade, teñen moitos cartos
e entón queren para os seus fillos un
ensino de distinguidas elites. Os outros

xa se amañarán como poidan. Eles queren
colexios de pimpón, cos uniformes, trans-
portes, actividades complementarias, mul-
tilingües e todo preparado para, ao final,
aprobar cun lauden ás súas criaturas.

Mais, agora, coa nova lei -que devolve
un pouco cara ao ensino público, dándolle
algo do seu debido protagonismo igua-
litario- protestan e piden liberdade das
familias para escoller escola. É para botar
pecados, cousa que non faremos por
educación de cara a vostedes. Empregan
a liberdade, eles, os que privaron aos
demais -seleccionando en base a recursos
económicos- de poder achegarse a un
mesmo ensino. Xa Franco alegaba liber-
dades que el mesmo extinguía, a liberdade
é un comodín que empregan con fre-
cuencia os que a reprimen e, anque se
agachen, véselles o plumeiro. A liberdade
vai a carón de dignidade e moi pegada á
igualdade. Por iso é tan complicado en-
tendela debidamente. Só
pode saberse a liberdade
cando hai igualdade, é dicir,
cando todos -todos, non só
uns poucos- somos iguais.
Sen señoritos nin señores,
porque senón son eles os
libres e os demais roen nos
cravos de seren servos. Que
non protesten argumentan-
do que a lei Celaá -que non
é panacea de nada- atenta
contra a liberdade das fa-

milias, se non engaden “ricas”. Deixan
de recibir axudas os centros non públicos
que, por exemplo, segregan por sexos,
pois isto vai contra a liberdade mesma -
a carón da igualdade, onde non se ve nin
se respecta. Por riba a “desigualdade”
na que están, permítelles pagar centros
selectos e selectivos, mais só a eles, os
que poden. Igual que tampouco permiten
asistir a universidades privadas nas que,
como todos ben sabemos tamén, se vul-
neran os dereitos de accesibilidade igua-
litaria. Lembremos moitos ministros e
opositores, con títulos amañados, sen
asistencia nin existencia. Aquel concepto
sublime de “liberdade” que tanto eles
argumentan, refírese só á liberdade deles,
os que mercan todo, sen propiedade de-
bida e sen acceso para os demais. Que
non volvan as falsidades, nin as irregu-
lares equidistancias na nosa cara. Xa está
ben! 

DECENCIA E INDECENCIABALDOMERO IGLESIAS
Mero 

opinión
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Un dos exercicios fundamentais
dentro da filosofía é a reflexión,

isto implica analizar sosegadamente
a realidade para sacar conclusións.
Por iso non é de estrañar que o mundo
da mala política e os malos medios de
comunicación traten de comunicar de
forma apresurada e cambiando cons-
tantemente de tema para precisamente
evitar a reflexión e en definitiva que
pensemos. Pois reflexionemos e pen-
semos.

Agora que xa pasou un tempo, e
xa non é tema de batalla política,
falemos dun dos asuntos que mais
polémica xerou da aprobación dos
Orzamentos do Estado como foi o
apoio a estes por parte de Bildu.

Segundo os detractores dese
apoio, principalmente PP, Vox e Ciu-
dadanos inda que tamén algún diri-
xente socialista, non se pode pactar
ou chegar a acordos con Bildu porque
é unha organización relacionada co
entorno de ETA e por ese motivo,
inda que sexa unha organización
legal e que rexeite a violencia, non
son aptos para pactar ou dialogar
con eles.

Esta argumentación tan débil
como pueril repetiuse ata a saciedade,
pero que se a levamos ao extremo
sería un absurdo. Por exemplo o sis-
tema penitenciario español baseado
teoricamente na constitución espa-

ñola do 76 consagra a reinserción
avogando porque calquera persoa
que cometa un delito recibe un castigo
pero ao mesmo tempo dándolle a
oportunidade emendarse e de poder
volver a sociedade con plenos dereitos.
Se seguimos a argumentación de PP,
Vox e Ciudadanos calquera persoa
que cometa un erro poderá existir
pero polo seu pasado non poderá
participar en ningún asunto da so-
ciedade. Xulgar a todo o mundo polo
que foi e defendeu, acertada ou equi-
vocadamente, e non polo que é e
defende neste momento impediría
cambiar de criterio e emendar erros
que se poidan cometer impedindo
de facto calquera evolución persoal
ou política.

Pero non necesitamos poñer
exemplos exóticos nin levados ao ex-
tremo para sinalar a hipocrisía e ci-
nismo do PP, Vox e Ciudadanos. O
caso mais evidente é un dos funda-
dores do Partido Popular Manuel Fra-
ga Iribarne, este señor participou e
foi cómplice como ministro dunha
ditadura xenocida e fascista que asa-
sinaba a aqueles que non se alienaran
con seus postulados liberticidas. Cando
se transitou da ditadura á democracia
Fraga non só participou da elaboración
da actual constitución española se
non que foi politicamente moi activo
postulándose a presidente do goberno

e chegando a ser presidente da Xunta
de Galiza durante 15 anos. Pois ben,
se seguimos co argumentario que o
PP lle aplica a Bildu, Fraga e por ex-
tensión o propio Partido Popular de-
bería ser repudiado porque foi fundado
por xente que participou directamente
do terrorismo de estado como é unha
ditadura, pola contra para eles Fraga
foi un home de estado que soubo
transitar de ser un ministro dunha
ditadura asasina a participar da de-
mocracia, de feito foi presidente de
honra do Partido Popular, e estes
eloxios que o Partido Popular tan
agarimosamente lle outorga a Fraga
négallos a Bildu.

O cinismo da dereita é tal que
para eles Fraga si vale porque com-
parte ideario político pero Bildu non
porque non o comparten, é así de
simple e retorcido.

Deberían saber que a grandeza
dunha verdadeira democracia non
só é o respecto polas ideas de todo o
mundo se non que tamén é acoller a
aqueles que nalgún momento a qui-
xeron destruír. Fraga loitou contra a
democracia e as liberdades e cando
deixou ese camiño foi benvido a de-
mocracia. Se se é un verdadeiro de-
mócrata iso que vale para Fraga vale
para todos os demais. Pero por des-
gracia a dereita do estado español
non é demócrata.

Fraga si, Bildu non
GUSTAVO BARCIA SEIJO
Portavoz Municipal do BNG de Mos

opinión / a louriña
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ARTESANÍA
DO CAMIÑO
A CARÒN DO
PAZO DE MOS Coñécenos¡¡¡Coñécenos¡¡¡

BAR PAZO DE MOS

MOS

As dificultades para exercer o labor da oposición
levaron ao BNG a denunciar publicamente o reiterado
incumprimento das leis de transparencia municipal
por parte Nidia Arévalo. Numerosas solicitudes de
información pública, remitidas ao goberno municipal
nos últimos meses, seguen agardando por resposta e
o concelleiro nacionalista Gustavo Barcia puxo esta
situación en coñecemento da Valedora do Pobo. Xa
lle foi remitido un escrito no que se describe a
“situación antidemocrática” que se está a vivir no
Concello de Mos, onde se están vulnerando, na súa
opinión, “non só os dereitos dos concelleiros, senón
os de toda a cidadanía á que representamos”.

Barcia lembra que “un dos piares da democracia
é a transparencia, así como o labor de fiscalización
que lle corresponde aos grupos da oposición”. Segundo
o portavoz nacionalista no Concello, “agora ao auto-
ritarismo nas sesións plenarias hai que sumarlle a
falta de respecto da alcaldesa pola lei ao pretender
negarnos o acceso á información sobre a acción do
goberno”. Isto, insiste, “é unha demostración máis de
que o PP de Mos non goberna para toda a veciñanza
e de que para eles hai cidadáns bos e malos dependendo
de a quen voten”. O concelleiro do BNG confía en
que a Valedora do Pobo inste ao goberno municipal a
cumprir coa lei de Bases do Réxime Local e, “se a si-
tuación non dá unha viraxe de 180 graos”, anuncia a
súa intención de acudir outras instancias.

Un dos exemplos máis rechamantes de como o
goberno de Nidia Arévalo vulnera as leis de transpa-
rencia é o dun escrito presentado hai dous meses no
que se reclaman as facturas correspondentes a gastos
de protocolo de 2019. No orzamento de aquel exercicio
estaban consignados 2.000 euros para esta partida,
pero a contía final ascendeu a 13.490,76 euros sen
que o goberno municipal ofrecera maiores explicacións,
cifra supera nun 575% o que estaba previsto.

O BNG leva a Nidia Arévalo
ante a Valedora do Pobo



Acabamos de rematar un ano com-
plexo, no que tivemos que vivir

situacións que xamais pensábamos vi-
vilas. No que houbo que afrontar per-
didas económicas pero o que aínda foi
máis grave, afrontar perdidas de seres
queridos. Este virus fíxonos ver que a
confrontación non é solución para os
problemas, nin a crispación axuda a
que a cidadanía encontre respostas
para as súas queixas. Este ano deixou
máis patente ca nunca que precisamos
dunha conciencia social na que todos
axudemos na medida do posible para
saír adiante.

O 2020 tamén serviu para demostrar
quen está comprometido coa veciñanza
e quen se limita a dicir que o está. Hai
gobernos que nos momentos de crise
poñen en marcha medidas cas que a ci-
dadanía se sinta apoiada fronte aos que
buscan sacar rédito político. É a primeira
vez que temos un Goberno de España
que anta unha situación de crise sanitaria
e económica descoñecida ata a data,
tratou de tomar medidas cas que axudar
a todo un país. Cas cales trataron de
evitar despidos, axudar a aqueles que
podían atravesar unha mala situación e
facendo fronte as nosas necesidades
sanitarias de todo o noso país. Por outro

lado, o 2020 tamén deixou ver quen
está para aportar e quen para facer es-
tragos. 

O noso concello é un exemplo. No
primeiro pleno tralo confinamento,
fronte a nosa actitude de consenso e
unidade para superar está situación crí-
tica, encontrámonos un pleno convulso
e marcado polo reproche. Tratamos de
facer fincapé na importancia de deixar
os ataques políticos a un lado e obtive-
mos por resposta que non se nos tivese
en conta a nos para a comisión de se-
guimento do covid-19 nin as nosas pro-
postas. Foi nese intre cando nos deca-
tamos que Mos seguiría na tónica ha-
bitual de confrontación.

Unha das primeiras solicitudes, que
seguimos mantendo a día de hoxe, foi
axudas para os autónomos e pequenas
empresas que demostren máis proble-
mas de afrontar esta situación. Dende
alcaldía, estando gravado nun pleno, se
nos dixo que darlle 1.000€ a un autó-
nomo non lle axuda en nada. Demos-
trando desta maneira o descoñecemento
polo moito traballo que lle custa a cal-
quera empresario de medio ou pequeno
nivel sacar adiante o seu negocio. En-
tendemos que a crise vai provocar peches
de negocios e empresas durante o ano

2021, co conseguinte aumento do paro
que se pode producir. Para a nosa sor-
presa, o orzamento deste novo ano non
levan incorporada ningunha medida ex-
traordinaria para paliar esta situación.

Tampouco se buscou ningunha me-
dida de cara o apoio a hostelería, xa
que as decisións que se tomaron son de
pequena relevancia por suspender tasas
que xa non se viñan cobrando. Ou me-
didas que non chegaron a ter repercu-
sións beneficiosas para os negocios do
noso concello. Tamén se eliminaron as
axudas para escolares que podería ser
unha forma de axudar a familias que
van ter un ano complexo. 

Xa no ano 2020 e a vista do orza-
mento do 2021, a cultura, o deporte e o
ocio en xeral no noso con-
cello vai sufrir un descenso.
A pesares das medidas, es-
tas actividades poden fa-
cerse con certas limita-
cións. Sendo esta, unha
maneira de fomentar o
ocio no noso concello sen
desprazamentos e fomen-
tar o traballo neses secto-
res que se viron moi pre-
xudicados. Aquí é onde si
mira a implicación dun

concello, que no caso de Mos é inexis-
tente.

En definitiva, temos un goberno
que continuou apostando por unha
cidade deportiva que ninguén lle pediu,
facendo inauguracións e actividades
pero non apostou polo noso concello.
Non se apostou pola nosa cidadanía.
Tan so nos limitamos a evitar certos
gastos coa escusa da pandemia para
aproveitar e sanear as arcas munici-
pais, demostrando desta maneira que
non están tan ben como a alcaldesa
di. A cidadanía vamos ter que facer
fronte a unha crise mentres que dende
alcaldía limítanse a sacar fotos que-
rendo vender unha imaxe irreal de
“todo está ben”.

opinión

VICTORIA ALONSO
Voceira do PSOE de MOS

Xaneiro 2021 [5]

Xa temos todas as túas froiteiras¡¡¡. VISÍTANOS
Non esquezas que xa podes adquirir o teu cítrico ¡¡¡

BAR
BUGA
PIZZAS, 
BOCATAS E
MENÚ DO DÍA

EN PUXEIROS

En Mos todo segue igual

Visítanos tamén en Sanguiñeda, Mos
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MOS

A asociación veciñal de Ta-
meiga denuncia que o proxecto
da cidade deportiva do Celta
aprobado no seu día en xunta
de goberno local de Mos, seg-
mentado en dúas partes, supón
unha verdadeira urbanización
do espazo forestal dada a natu-
reza das obras e a magnitude do
espazo ocupado.

Sinalan que das superficies
afectadas, modificadas e edifi-
cadas, despréndese claramente
que os proxectos aprobados son
unha verdadeira urbanización
dun espazo forestal, co obxecto
de obter dotacións ou equipa-
mento de tipo deportivo para
unha determinada entidade de-
portiva de carácter privado.

Desde a asociación resaltan
que as obras autorízanse en te-
rreos rústicos de protección fo-
restal, os cales antes do inicio
das obras, atopábanse nun estadio
moi próximo ao natural, é dicir,
cubertos de arboleda sen prac-
ticamente intervención humana
en canto a obras, instalacións
e/ou camiños. A asociación de
veciños de Tameiga recorda que
ao tenor do disposto no art.36.4
da Lei 2/16 e o art.51.4 do Re-
gulamento de desenvolvemento
aprobado por Decreto 143/2016
requírese inexcusablamente a

aprobación previa dun Plan Es-
pecial de Infraestruturas e Do-
tacións. Devandito Plan non
existía no momento de ser con-
cedidas as licenzas indicadas.
Nin está aprobado a día de hoxe.

Por outra banda, aínda no
caso de que se considerase que
as obras autorizadas non cons-
titúen equipamento e/ou dotación
de carácter deportivo, a propia
natureza do chan de especial
protección forestal onde se sitúan
fai que as mesmas non sexan
autorizables, polo indicado no
art.51.2 do Regulamento o cal
indica que o uso debe de ser

compatible co réxime de especial
protección.

Desde a asociación veciñal
aseguran que a protección fo-
restal é incompatible coa urba-
nización, que é o que realmente
se autorizou, dada a magnitude
do proxecto. Ademais, o art.37
da Lei do Solo prohibe a apertura
de camiños, o cal non só se fai
co proxecto aprobado, senón
que ademais faise un aparca-
mento de 5.500 m2 para un nú-
mero indeterminado de vehículos
e tamén se apertura un "carreiro
de mantemento" de 3.400 m2
segundo a propia memoria.

A veciñanza de Tameiga denuncia
ilegalidades na cidade deportiva do Celta

MOS

A construción dunha nova
casa consistorial debería ser un
proxecto ilusionante que unira
a toda veciñanza, pero en Mos
hai moitas máis dúbidas que
certezas dende o anuncio reali-
zado pola alcaldesa a mediados
de decembro. Nidia Arévalo
adiantou a convocatoria dun
concurso de ideas e as redes so-
ciais do Concello divulgaron o
suposto compromiso do presi-
dente da Xunta para a asignación
dunha partida orzamentaria. O
BNG coñeceu a iniciativa a tra-
vés da prensa e a día de hoxe o
goberno municipal aínda non
ofreceu máis información sobre
un proxecto que debería contar
co respaldo de todas as forzas
políticas. O portavoz nacionalista,
Gustavo Barcia, entende que o
secretismo en torno á nova casa
do Concello “é unha mostra
máis do sectarismo que carac-
teriza ao PP de Mos”.

O anuncio de Nidia Arévalo
chega con 15 anos de demora
dende a convocatoria dun con-
curso público en 2005. Naquel
momento a corporación muni-
cipal, co voto favorable do PP,
acordara a construción dunha
nova casa consistorial nas Pozas
e así quedou recollido no PXOM.

O BNG defende a necesidade
de retomar ese proxecto e adap-
talo á normativa actual, algo
que suporía, segundo Barcia,
“un enorme aforro de tempo e
diñeiro”. O goberno bipartito
reservara daquela dous millóns
de euros para o novo concello e
negociara coa Xunta a constru-
ción de vivendas de promoción
pública co obxectivo de crear
un núcleo urbano no que esti-
vesen centralizados todos os ser-
vizos. Barcia lamenta que os
plans de futuro de Mos “queda-
ran desbaratados trala chegada
de Nidia Arévalo ao poder, de
forma fraudulenta, coa axuda
dun tránsfuga”.

Máis alá das fotos e as men-
saxes propagandísticas, a opa-
cidade en torno ao proxecto é
máxima. A directiva da Co-
munidade de Montes da pa-
rroquia de Mos pretende ofrecer
uns terreos na contorna do
Pazo para a nova casa consis-
torial, pero o PP aínda non
aclarou cales son as súas in-
tencións. O BNG xa anunciou
a súa oposición ao traslado da
capital municipal, ao entender
que a construción dun edificio
administrativo suporía unha
degradación do núcleo histórico
da Rúa.

Piden participación veciñal e
transparencia para o proxecto
da nova casa do Concello
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Alejandro, como che vai a vida que
hai moito tempo que non falamos.

O importante nestes intres é a saúde, e
no meu caso a saúde é boa, tanto para
min como para os meus seres queridos.
E este é un desexo que fago extensivo
para todas e todos, especialmente para
a veciñanza do meu pobo de O Porri-
ño.

Cal é a situación epidémica do Concello
de Porriño a día de hoxe, 9 de xanei-
ro?

Nas últimas

dúas semanas diagnosticáronse 24 casos,
a incidencia non é moi alta e aínda que
estamos un pouco estabilizados temos
que tomar medidas en tódolos concellos
porque a situación é perigosa e pode
mudar moi rápido se non somos pru-
dentes en grado máximo.

Vaia situación máis terrible se nola
chegan a describir hai un par de anos
non nola creriamos. Como a estás vi-

vindo ti? e como valoras a xes-

tión municipal neste tema en concre-
to?

Vívoa con moita incerteza, era algo
descoñecido para todos. E desde o
principio, dígoo con toda a humildade,
todo o grupo popular fixo un esforzo
enorme para intentar axudar á maior
parte de xente posible. E ver como  a
sociedade en xeral se preocupaba por
axudarse os uns aos outros a min emo-
cionoume.

Ben, tamén houbo cousas moi desa-
gradables: os policías de balcón.

Xa, nos contextos de crise sempre
xorde o mellor e o peor do ser humano.
Eu, prefiro quedarme co positivo.

Dicíasme que estabas moi contento
coa labor solidaria do teu equipo do
PP de Porriño?

Si, enormemente orgulloso. O noso
grupo municipal tivo unha iniciativa
solidaria e aportamos diñeiro para
mercar telas para máscaras e repartí-
molas nas portas dos supermercados
da vila, biombos para as barras e mos-
tradores dos comercios, pantallas de
plástico para a cara e repartímolas nos
hostaleiros e comerciantes do concello,
tamén mercamos alimentos para aso-
ciacións  e temos pensado seguir fa-
céndoo.

A alcaldesa, na última conversa que
tivemos recoñecía esta situación pero
dicía que cando os vosos militantes
ían repartir o material dicían: “Isto é
de parte de Alejandro Lorenzo”?

Iso é rotundamente falso. Imos ver, se
entregou material en establecementos,
asociacións e casas e se alguén pregunta

ALEJANDRO LORENZO, VOCEIRO DO PP DE PORRIÑO

Alejandro é o voceiro do PP de O
Porriño, líder da forza máis votada
nas municipais e xefe da oposición.
El é un home de Chenlo que na
actualidade desempeña tamén as
funcións de deputado provincial.
Como é habitual nel, non tanto en
outras compañeiras e compañeiros
seus de partido en concellos veciños,
Alejandro atendeunos con moita
amabilidade. Velaí vai o que deu de
si a nosa conversa.

“A XESTIÓN ECONÓMICA DESTE GOBERNO É A PEOR
DA HISTORIA DE PORRIÑO. O MÁIS TRISTE É QUE
SABENDO ISTO OS QUE APOIARON A ESTA ALCALDESA
CONTINÚEN CO APOIO E SEXAN PARTÍCIPES ”



[8] Xaneiro 2021

entrevista

de quen ven iso, pois supoño que mais
de un  contestaríalle, digo eu, pero se
algunha vez se lle dixo a alguén de
onde viñan foi por  ese motivo só.

Non había entón vontade de promo-
cionarte a ti mesmo?

Non, rotundamente non .E vasme per-
mitir Tino, que sexa moi taxativo neste
punto porque iso é unha insidia. A
única vontade dese acto foi axudar aos
demais, só esa é nada máis que esa. De
feito quero dicir que todo o equipo de
concelleiros e concelleiras do PP de
Porriño doamos o noso soldo do 2.020
integro dende o inicio da pandemia,
para axudar a superar os efectos da
mesma.

Ben, serán as dietas, soldo non ten-
des?

Si, claro, pero ao fin e ao cabo é o que
cobra un concelleiro da oposición, se
destinou  5.000-6.000 € para estes
gastos e se continuará prestando axuda
con novas iniciativas que estamos ela-
borando. Me sinto moi orgulloso da
súa labor e  do equipo que formamos.

E da xestión do equipo de goberno da
situación da pandemia, que valoración
tes?

Nunha situación coma esta eu creo que
non hai que entrar a valorar, senón
estar ao carón do goberno, sexa cal
sexa. Eu así o sinto.

Sentes que estiveches a carón do go-
berno neste tema?

Si, e así o expresou tamén a alcaldesa,
e ela sabe as numerosas peticións e
ofrecementos que fixemos sen contes-
tación afirmativa algunha.

Na última entrevista que lle fixen a
alcaldesa si que me expresou a súa
satisfacción co PP de Porriño polo
seu apoio e implicación co goberno
nesta pandemia, pero ao preguntarlle
se xa había bo rollo contigo contes-

toume que iso é imposible porque ti e
o conxunto do PP os dedicades siste-
maticamente a acosala. Ti acosas a
Eva García De La Torre?

Esta é unha escusa sistemática que ten
ela. Nós non acosamos a ninguén .E
que me traten a min de acosador  xa é
o colmo, supón pasar todas as liñas
éticas aceptables da lexítima discrepancia
política.

Cando te chamou cabrón, pediuche
desculpas?

Pediume desculpas no seguinte pleno,
un mes despois. Persoalmente non me
chamou para desculparse, fíxoo publi-
camente para facer a “escena”pola pre-
sión que tivo.

Pedro Pereira, tenente de alcalde do
BNG declaraba nas nosas páxinas
que “o PP está conscientemente im-
pedindo que se abonen facturas a pe-
mes e autónomos  en moitos casos do
Porriño”. Estades facendo iso?

Non, de ningunha maneira. Iso  é outra
flagrante mentira. Non estamos negando
que se paguen as facturas, o que estamos
pedindo e que se faga é unha revisión
de oficio que permita que todas as em-
presas cobren, pero que cobren o que
teñen que cobrar . Estamos falando de
que hai entre 5 e 6 millóns de euros de
contratos de maneira verbal sen ningún
tipo de soporte contractual. Amólame
que se diga que estamos impedindo
que se paguen as facturas dos autónomo
do Porriño, non é certo. Máis de
4.000.000 millóns de Euros desa débeda
son de empresas da Comarca do Salnés
ás que se lle deu os traballos a dedo.
Contratar a dedo as empresas do Salnés
,Iso non creo que sexa ver polos autó-
nomo  do Porriño.

Caramba, que volume máis elevado
para empresas desa comarca. E a que
o achacas?

Esa pregunta tería que respondela o
goberno municipal.

E esta empresa foron contratadas pola
administración de Eva de La Torre
ou veñen de atrás?

As facturas que están sen pagar son
todas dos exercicios de Eva García de
La Torre.
O que debe de saber a xente e que a
competencia para pagar estas facturas
si se fixera un procedemento legal con
contrato é da Alcaldesa. Ela ten a com-
petencia para pagar ata o 10% dos re-
cursos ordinarios dun Concello con
Orzamento de 18 Millóns de euros
Van a pleno porque son partidas doutros
anos, feitas sen partida orzamentaria e
sen ningún procedemento que as regula,
e o mais grave e que eliminan as
partidas e rexeitan as facturas por au-
sencia de contrato de gastos recorrentes,
pero as empresas iso non o saben
porque llo ocultan.

Estás dicindo Alejandro  que un volume
tan elevado de facturas sen pagar, son
todas responsabilidade desta admi-
nistración?

Claro que si .
Eva García de la Torre debe dimitir?

Entendo que si, que está moi claro.
Como dixo Manuel Carrera nun pleno,.,
“para min é a peor xestión económica
da historia do Concello de Porriño”,
anque logo este mesmo Concelleiro
apoia e participa nesta xestión de go-
berno.

E hai posibilidades de proceder a
unha reunificación de centro-dereita
porriñés a corto prazo?

Creo que a  situación  está bastante
moito máis clara e eu entendo que re-
cuperaremos  a maioría dos votos que
no 2019 foron para outras opcións do
noso mesmo espazo. 

Incluíndo votos de Carrera?

Agardo que moitos deles, pois quen o
vota a el é xente de centro dereita e su-
poño que non estarán de acordo en que
os seus votos sirvan para que goberne
a esquerda

Por que votastes en contra da venda
dunha parcela do patrimonio do Con-
cello, no último pleno?

As competencias de venda e de compra
do patrimonio municipal son da alcal-
desa. O PSOE fixo un acordo co BNG
para traspasalas ao pleno, pero a com-
petencia segue sendo da alcaldesa. 
Fan isto para unha suposta transparencia
pero, cando se vende patrimonio mu-
nicipal, os cartos recadados teñen que
destinarse a investimentos ou a compra
doutro patrimonio. O que queren facer
e que o pleno aprobe a venda para
decidir eles o destino deses cartos re-
cadados, non estou de acordo. Se o
pleno decide a venda, tamén ten que
decidir en que se inviste, pero coma xa
pasou terminan por facelo por decreto
de Alcaldía todo, a transparencia desa-
parece cando interesa a esta coalición
de goberno  . Non estamos dispostos a
que nos utilicen para un acordo encu-
berto.

Alén da xestión económica, cales son
as deficiencias máis importantes que
padece o concello segundo o teu crite-
rio?

O  máis urxente é mellorar os sanea-
mentos nas parroquias. Hai que abordar
con decisión o problema o do lindano,
o Centro de Saúde, a mellora dos nosos
colexios, a construción dun auditorio
Hai moitas cousas que se deben de
facer e non se fan.

Sorpréndeme o que dis do saneamento
pois o goberno defende que están a
facer un importante esforzo ao res-
pecto?

Que o demostren con papeis e datos
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reais dos decretos existentes. Nos últimos
cinco anos non se fixo nada máis do
que había nos catro anos anteriores,
pouco se ampliou .Estase paralizando
un servizo que debería ser básico e
fundamental. Priorizaron obras no pa-
villón de 500.000€, ou mesmo a hu-
manización nos Aloques porque son
máis visibles.

E a actuación nos Aloques non che
pareceu necesaria? Eu creo que si,
que estaba feita un cisco.

Si que era necesaria , pero se hai para
o centro tamén ten que haber para as
parroquias, o contrario é unha inxusti-
za.

Agora falemos da Deputación Ale-
jandro, como valora a túa nova expe-
riencia como deputado provincial?

Moi boa, somo un grupo moi compacto
con xente experimentada. Está o alcalde
de A Estrada, de Rodeiro, o de Cerde-
do-Cotobade, Pepa Pardo que é con-
celleira en Pontevedra; Carmen, a con-
celleira de Redondela; Miguel, que foi
alcalde de A Cañiza. Estou contento,
na deputación abárcanse moitos máis

concellos e colles moita máis expe-
riencia. A intención e recuperar a De-
putación para o PP porque creo que é
fundamental para os concellos da nosa
provincia.

Un xornalista ortodoxo non debería
opinar, pero  a min a ortodoxia im-
pórtame un comino e vou dicir que a
xestión da DEP que fixestes vós con
Louzán de presidente foi política e
moralmente catastrófica, e se a ides
repetir sería unha traxedia para a
Provincia que a recuperarades.

Como comprenderás Tino, estou radi-
calmente en desacordo contigo, pero
agradézoche profundamente que me
fales con tanta franqueza.

Por que sería importante que recupe-
rarades a DEP?

Pois de primeiras dígoche dous motivos:
Esta DEP non trata con equidade a
todos os concellos, claramente discri-
mina aos gobernados polo PP e nun
contexto como este paréceme censurable
que no sacase ningunha liña de axudas
para os sectores afectados pola crise
económica derivada da sanitaria.

Consideras que a  deputación non
atende ás necesidades dos autónomos
e pequenos empresarios afectados
polas restricións inherentes á pande-
mia?

Si, considero que non os atende.
E consideras que o goberno da Xunta
de Galicia si o fai?

Non é o que pense eu é que é un feito
obxectivo. Este goberno si sacou sub-
vencións para autónomos, para hos-
taleiros, si está tamén sacando a través
do IGAPE distintas axudas. Toda
axuda é pouca, pero Galicia foi unha
das administracións de toda España
que máis fondos destinos a estes sec-
tores.

Entón consideras que a deputación
non atende con xustiza e equidade
aos concellos gobernados polo PP?

Non, entendo que non.
Consideras que cando Louzán go-
bernaba a deputación atendíase con
xustiza e equidade aos concellos que
non eran do PP?

Cando O PP gobernaba na DEP, eu
non era deputado provincial, non

me é posible contestar con rigor a
esa pregunta, pero Porriño si estivo
atendido.

E para rematar Alejandro, cal é o teu
futuro político? Tres decidido presen-
tarte no 2023 como candidato para
Porriño?

Eu o que quero é aportar o meu gran
de area para contribuír ao ben común
de toda a sociedade porriñesa sen ex-
cepción. E  estea no sitio que estea vou
pelexar con todas as miñas forzas para
que o PP recupere a alcaldía de O Po-
rriño.



Benja, fálanos da historia da admi-
nistración de Lotería, desde cando
estades afincados en Porriño?

Eu pertenzo a cuarta xeración de lo-
teiros desta administración, levamos
máis de 60 anos aquí en Porriño e
sempre no mesmo local. A parte da
venda de lotaría tamén temos servizo
de estanco e abrimos ininterrompi-
damente desde ás 8:30 da mañá ás
21:00 horas da noite. Somos o meu
pai Andrés, a miña tía, unha empre-
gada e eu, os que traballamos no lo-
cal.

Cando comezou esta boa racha do
reparto de premios?

Comezamos coa venda de décimos
no ano 2011 e xa nese mesmo ano
vendemos un Primeiro premio no

Nadal, desde aí sempre demos algún
premio, agás o ano 2013. Demos ao
longo destes anos 18 grandes pre-
mios.

Cales son os principais premios que
repartistes?

A parte do primeiro premio do nadal
no ano 2018 e neste ano 2020, tamén
demos o terceiro premio de Nadal e
o primeiro do sorteo do Neno este
ano. Somos a única administración
de todo o estado en dar o primeiro
premio nos dous sorteos. Temos dado
tamén terceiros, cuartos e quintos
premios de Nadal e segundos premios
do sorteo do Neno en todos estes
anos. Na Euromillón tamén reparti-
mos un 5+1 con algo máis de
200.000€ de premio, e esperamos

poder dar o gordo  da
Euromillón nalgún mo-
mento, é o que nos gus-
taría, a nosa tarefa pen-
dente, porque superar a
este ano dando os dous
primeiros premios vai
ser difícil, o deste ano
foi algo incrible.
Sabes dicirme o mon-
tante de cartos que re-
partistes nos premios
deste ano?
En décimos do nadal en-

tre 1.500.000, 1.600.000€ e no sorteo
do Neno uns 700.000, algo máis de
dous millóns de Euros en premios.

Coñeces algún afortunado ou afor-
tunada e se é así dirixíronse a vós
para agradecervos o premio?

Si, este ano co peche perimetral o
que máis vendemos foi en venda no
local e a xente da vila e da súa con-
torna. O primeiro premio do Neno
tocoulle a unha parella noviña de
Porriño que teñen unha crianza pe-
quena. Pasáronse por aquí a semana
pasada a dicirnos que eran eles os
agraciados, darnos as graZas e con-
tarnos que tiñan pensado investir
eses 200.000€ en construír unha casa,
polo que querían seguir aforrando
un pouco máis para poder facelo. A
verdade agradécese o cariño da xente
e dos nosos clientes, é gratificante

saber que estas repartindo sorte entre
os teus veciños, e esperamos seguir
facéndoo durante moito tempo.

A parte deses mozos de Porriño, sa-
bes se o resto de premios quedaron
aquí ou marcharon fóra da vila?

Hai dous anos que comezamos coa
venda a través da páxina web e como
levo rexistro do que se vende pola
rede, non me consta que desas vendas
saíra ningún décimo premiado, así
que eses máis de 2.000.000 de €
foron de venda na tenda e co peche
perimetral pola pandemia quedou
todo por Porriño e a súa contorna.

Grazas a esta boa racha, aumenta-
ches as venda?

Si, ano a ano imos subindo as vendas.
Mesmo este ano coa pandemia ven-
demos moitísimos décimos por co-
rreo. Xente de Cangas , Moaña e de

BENJAMÍN MARTÍNEZ UCHA, DA ADMINISTRACIÓN DE LOTARÍA  “EL X DE LA SUERTE DE O PORRIÑO”

Esta administración de lotaría da nosa vila semella estar tocada pola deusa
fortuna, pois nos últimos tempos deixo un volume enorme de premios na
nosa vila. Temos o pracer de conversar con Benja, da administración de
lotarías “El X de la suerte de Porrino” para que nos conte que se sente ao ser a
única administración de venda de Lotaría de todo o Estado que foi quen de
vender un primeiro premio na lotería do Nadal, e un primeiro premio no
sorteo do Neno. Desde logo algo moi difícil de poder repetir na historia, tanto
é así que o feito tivo repercusión en medios de prensa de todo o estado.

“DESDE O 2011 LEVAMOS DADO 18 GRANDES
PREMIOS”
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diferentes vilas da provincia que non
puideron vir polo peche  mercaron igual
os décimos para mandarllos a casa, os
gastos de envío son 5€. Pero aínda así,
non deixaron de encargar a lotería. A
verdade que estamos moi agradecidos
cos noso clientes que ano a ano seguen
aquí con nós, mesmo este ano despois
dos premios do nadal, tivemos colas
moi grandes todo o día, ata non poder
pecha ata ben entrada a noite, pasába-
senos o día voando, para a venda de dé-
cimos do sorteo do Neno. Este foi un
mes de moito traballo e moitas horas
dedicadas de non poder estar coa familia,
e mesmo coa miña filla pequena, pero
son comprensivos e poder repartir sorte
e felicidade cos nosos veciños paga a
pena o sacrificio.. De feito, notamos
que as vendas mensuais da web dos de-
mais sorteos diarios aumentou moitísimo
e día a día rexistrase xente de toda
España para selar a súas apostas a través
de internet. Esperamos seguir repartindo
moitos premios máis a longo dos vin-
deiros anos.

SALCEDA

Salceda de Caselas vivíu unha xor-
nada de Reis histórica ao contar coa
tradicional actuación do Rancho de
Reis da Feira e á estrea do seu Rancho
Infantil, conseguindo un relevo xera-
cional dunha das tradicións máis sin-
gulares do patrimonio cultural inmaterial
galego-portugués. 

A parte máis emotiva da mañá foi a
estrea do Rancho Infantil da Feira ase-
gurando a continuidade da tradición.
Con tan só tres meses de ensaio, os
dous danzantes e a dama demostraron
a súa valía, que nada ten que desmerecer
aos maiores. Organizado pola Asocia-
ción Cultural A Feira, esta versión do
Rancho de Reis fixo unha serie de ac-
tuacións previas o pasado domingo tres
de xaneiro en diferentes puntos do
barrio da Feira, amosándolle a súa
danza á veciñanza e evitando que a

xente se xuntara nun único punto, en
prevención fronte á COVID19. O rancho
conta cun total de catro danzantes e
unha dama, que se van relevando para
conseguir a formación de dous danzantes
e unha dama.

A COVID19 non foi quen de parar
esta tradición recuperada hai máis de
20 anos pola Asociación Cultural O
Serán. Así, mudouse o lugar da actuación
a unha ampla zona acotada do torreiro
de Santa María de Salceda, e os dan-
zantes e a dama incorporaron a máscara
protectora ao seu vestiario, composto
de prendas de cores vistosas. A actuación
que posteriormente solían realizar no
centro da vila da esfarrapada foi mudada
tamén por un pequeno acto no Centro
Cultural da Feira.

O Rancho de Reis de Salceda é di-
ferente de todos os demáis, e único
pola súa formación e pola súa música.

O Rancho de Reis de Salceda
continuou fiel á súa cita anual



Acertada reportaxe de Juán Óscar Otero
Lago na Nova Peneira de decembro

2020 sobre Alfonso Daniel Rodríguez Cas-
telao, con motivo do 70 aniversario do
séu falecemento en Bos Aires. Animóume
a escribir sobre un persoeiro, MANUEL
PUENTE GONZÁLEZ, que aparece na mes-
ma.

ESTADÍA EN EUROPA:
Este home, tremendamente descoñecido

entre os veciños do concello,  naceu no
lugar de Monte, parroquia de Oleiros, Sal-
vaterra de Miño, o 16 de agosto de 1890 no
seo dunha familia pobre. 1

Aos 15 anos, (outra fonte fala de trece),
emigra a Barcelona onde traballa de de-
pendente nun comercio téxtil.  Regresa a
Oleiros, e pronto, emigra a Bos Aires en
1906. 2

No 1911, cando tiña 21 anos, probable-
mente, estivo de novo na súa terra xa que
existe unha foto, datada e sinada en Oleiros
o 6 de xullo dese ano, adicada o séu amigo
Lorenzo Lemos, concelleiro, fotógrafo e
mestre da Fundación González González,
escola de nenas e nenos nesa ferigresía.3

O 30 de abril de 1927, actúan como pa-
driños por poderes, el e a súa dona italiana
Cesira Foglia, no casamento de seu irmán
Rafael Puente González, solteiro, de vin-
tecinco anos, fillo natural de Rosa Puente
González do lugar de Monte coa súa prima
María Moure González, solteira, de vinte-
cinco anos, filla de Pedro Moure Puente e
Josefa González Puente  do lugar de Zaco-
teiras. 4

O 29 de xuño de 1928 regresa a Galiza,
chega ao porto de Vigo no trasatlántico
“Antonio Delfino” acompañado da súa
dona Cesira Foglia, entre outros acudiron
a recibilo, Manuel Mariño Méndez, Camilo
Rodríguez, Constante Alonso, Juán Rivas
Molino e Manuel Pérez Troncoso.5

Conta a tradición oral popular, por boca
de José Lemos do lugar do Couto,  que Ma-
nuel Puente chega a Oleiros e pretende
pasar unha noite na súa casa natal, que
mandara acondicionar para o caso, para
que súa dona soubera como se vivía alí.
Disque a dama, acostumada aos luxos da
súa posición social, horrorizada negouse
en redondo e saiu pitando no luxoso auto

para un hotel da vila. 6

O domingo, 15 de xullo de 1928, inaugura
no lugar da Forca, o magnífico edificio da
Casa do Pobo. Está acompañado polo pobo
de Salvaterra e persoeiros como Manuel
Mariño Méndez, Eugenio Arbones Caste-
llanzuelo, Ubaldo Gil Santóstegui, E. Eraclio
Botana Pérez, así como dirixentes doutros
sindicatos da comarca, etc. Este edificio,
popularmente coñecido como Casa Sindical,
foi construido íntegramente cós fondos
aportados polos integrantes da Sociedade
Unión Progresista do Distrito de Salvaterra
de Miño en Bos Aires. Tivo un custe que
excedeu dás 70.000 ptas. da época. 7

Antes de realizar o seu periplo por Es-
paña e diversas cidades europeas, no que
se demorou 18 meses, podémolo ver nunha
foto disfrutando, con unha cunca na man,
da festa da Luz na parroquia de Meder. 8

Voltou de novo a Oleiros no  mes de
setembro de 1929, será  a derradeira vez.
Acompañabao a súa esposa Cesira Foglia
e, agora tamén, a súa sogra Dna. Alberta.
Antes de partir definitivamente, facilitou
os medios económicos para restaurar a
abandonada fonte do lugar onde naceu,
Monte, e dotala dun lavadoiro co séu co-
rrespondente cobertizo. Lavadoiro hoxe
desprazado o lugar de Eido Vello, onde
pode verse un monolito con unha modesta
placa na súa honra. 9

ESTADÍA EN BOS AIRES:
Chegou a cidade bonaerense a bordo

do buque Oropesa o 30 de xaneiro de 1906.
Primeiro traballou nunha empresa de cur-
tumes, amparado por seu tío Casimiro
Puente González. En 1907, según súa filla
Rosa Puente Foglia, chega a Bos Aires súa
nai Rosa Puente González. Instálanse nunha
modesta casa de Avellaneda e adícase a
viaxante de comercio.

Máis tarde pasou a traballar nunha
empresa israelita de importación de alfaias
e reloxos onde aprende o oficio de xoieiro.
Despois dalgúns anos, esteblécese por conta
súa. En 1919 funda a xoiería Puente y Cía.,
con filiales na Franza e Alemaña.10

O 14 de agosto de 1921, fundou canda
un grupo de amigos, a Sociedade Unión
Progresista do Distrito de Salvaterra de

Miño en Bos Aires sendo o primeiro presi-
dente e principal impulsor durante moitos
anos.11

En Bos Aires logra ampliar a vida co-
mercial a outros ramos até acadar unha
posición relevante na vida financieira.  Foi,
dende a súa fundación, tesoureiro da Unión
de Maioristas de Reloxería e Alfaiatería.
Foi asemade, tesoureiro da Cámara Sindical
de Comercio de Bos Aires. No 1932, foi o
redactor dun proxecto sobre “Contas Do-
cumentadas”, que se aprobou no Congreso
de empresas comerciais, industriais e ban-
carias. 

Fundador e membro do directorio da
Sociedade Anónima Industria Sérica Ar-
xentina, primeira fábrica de tecidos en seda
natural, con establecimento fabril na Plata.
Desempeñou este cargo durante cinco anos
e abandonouno a raíz dunha viaxe de ne-
gocios por Europa, prolongado 18 meses. 

Foi directivo da Federación de Socie-
dades Galegas, na Irmandade Galeguista
da Arxentina. Foi presidente da Cámara de
Comerciantes Republicanos Españois, loi-
tando denodadamente durante a Guerra
Civil pola causa leal a República Española.
Foi activo socio e Presidente do Centro Ga-
lego. 12

O final da guerra civil, grazas as xestións
feitas diante do goberno arxentino, logrou
socorrer e rescatar a Manuel Mariño Mén-
dez, último alcalde republicano de Salvaterra
de Miño, preso nun campo de concentración
na Franza. 13

Foi membro da Comisión de Facenda
do Consello da Galiza, organismo fundado
na súa casa o 14 de novembro de 1944,

lugar de encontro  da cúpula galeguista,
ratificado en Montevideo. En 1945 presen-
touse públicamente na Casa de Galicia e o
28 de xuño no Ateneo de Montevideo, en
conmemoración do plebiscito do Estatuto
de Autonomía.14

Os séus cartos sempre estaban o dispor
para cantas obras se fixeran da cultura ga-
lega, chegando mesmo a tal obxecto a or-
ganizar un Padroado. No 1950 prestou
axuda para a primeira edición do libro “As
cruces de pedra na Galiza” de A. D. R. Cas-
telao.  Tamén de Castelao financiou no
1961, a segunda edición do “Sempre en
Galiza”, libro chamado  Biblia do Gale-
guismo. Costeou no 1962, os dous primeiros
tomos da voluminosa obra “Historia de
Galiza”, dirixida por Otero Pedrayo. 15

O 25 de xullo de 1950, fíxose socio da
Edit. Galaxia, tiña as accións 380 - 389,
contribuindo directa e indirectamente a
súa fundación.16

Foi socio de honra dos Centros galegos
de Ourense e de Pontevedra. En 1956 foi o
Presidente da comisión organizadora do
Primeiro Congreso da Emigración Galega a
carón do Secretario e máximo impulsor do
acto, Antón Alonso Ríos. Tratou este Con-
greso presidido por Jesús Canabal, empre-
sario galego radicado en Montevideo, de
darlle unha visión global da Galiza e dos
séus emigrantes, e una afirmación da iden-
tidade histórica da nosa Terra a través das
comunidades galegas na diáspora. 

Manuel Puente e Jesús Canabal, em-
prenderon conxuntamente diversas tareas
a prol da causa galeguista, como a do sos-
temento de Castelao durante súa estadía
na América. Ámbolos dous foron os baluartes
do mecenazgo galeguista.

O Consello da Galiza trataba, funda-
mentalmente, de manter viva a represen-
tavidade eleitoral lexítima dos deputados
no exilio e, o mesmo tempo, traballar nas
institucións da República para consolidar
o proceso autonómico iniciado. Trala morte
de Castelao, foi difícil manter a unidade,
viñeron as desavenencias e en 1960, Puente
abandonou.17

En 1968, auspiciou e organizou os Xogos
Froraes do Idioma Galego, celebrados o 31
de agosto dese ano en Bos Aires. Alén da

D. MANUEL PUENTE GONZÁLEZ, 
UN MONUMENTO, UNHA RÚA OU AMBOSANTÓN LORENZO “XAQUE”

Presidente da Comunidade de Montes.

reportaxe
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PONTEAREAS

A concellaría de Deportes, que dirixe
en funcións Miguel Bouzó, deu os para-
béns ao Club Natación Ponteareas que
se alzou co título de campión galego na
clasificación conxunta no Campionato
Galego de Natación de Inverno celebrado
do 3 ao 5 de xaneiro. Tamén felicitou ás
nadadoras do Club Sofía Carballo que
acadou a medalla de ouro e o título de
campioa galega en 50, 100 e 200 braza
e Carla Faro nos 100 estilos. Os parabéns
tamén son para o nadador Pablo Cabana
que se fixo co título de campión galego
e medalla de ouro nos 200 Bolboreta.
Ademais, o club ponteareán tamén se
fixo co subcampionato na categoría fe-
minina. Na categoría masculina, o título

foi para o CN Arzúa (sendo o equipo de
Ponteareas o 6º clasificado) e na categoría
feminina o título foi a parar a mans do C
Náutico.

O director técnico do club, Andrés
Carrera, amosouse moi satisfeito por
este resultado sobre todo pola actitude
positiva de todos os integrantes do equipo.
Durante o tres días, segundo relata
Carreira os nadadores e nadadoras bri-
llaron loitando para acadar logros co-
lectivos e individuais, “un feito que me
fai estar moi satisfeito porque os nadadores
e nadadoras viñeron a Pontevedra a bater
as súas mellores marcas persoais nunha
das probas máis importantes da tempada,
isto demostra que teñen talento e men-
talidade gañadora”.

Andrés Carrera engade que é de des-
tacar, por exemplo, que por primeira
vez un equipo de substitución masculina
(4x200 libres) subise ao podio, cun
bronce. Tamén por primeira vez o equipo
feminino conseguía que todas as súas
substitucións (4x50 libres, 4x100 libres,
4x200 libres, 4x50 estilos, e 4x100
estilos) subisen ao podio situándose entre
o tres primeiros clubs clasificados.

Miguel Bouzó salienta o importante
esforzo que realiza o Club ao longo de
todo o ano, un feito que se reflicte non
só nos resultados acadados polos seus
nadadores e nadadoras se non tamén
polo éxito das probas que organizan na
piscina do complexo deportivo municipal
Álvaro Pino.

defensa do idioma galego e do asunto lite-
rario, foron uns Xogos reivindicativos da
defensa da identidade galega. Acompañárono
nesta tarefa Antonio Alonso Ríos, como
Mantedor X. Lois Méndez Ferrín e destacaron
poetas como Celso Emilio Ferreiro, Xosé
Sesto López, Manuel María Fdez. Teixeiro,
etc.

Rematou o acto coa intervención ma-
xistral de Jorge Luís Borges. 18

Menos de dous anos despois,  o 24 de
marzo de 1970, unha doenza acabou en Bos
Aires coa vida dun galego BO E XENEROSO.

Rosa Puente Foglia, súa filla, dirixe dende
entón a fundación que leva séu nome, ten-
tando recuperar a memoria e a tarefa do
séu pai.19

Remato apuntando a miña preocupación
polos fondos documentais que conserva esa
fundación, dada a avanzada idade da depo-
sitaria, que carece de descendentes que poi-
dan continuar a laboura.

FONTES:
1.- LIBRO DE BAUTIZADOS DA PARROQUIA DE OLEI-
ROS.
2, 14, 17, 19.- La Emigración Gallega al Río de la

Plata, Cristiña Samuelle Lamela.
3, 6, 13 .- Arquivo propio do autor.
4.- Libro de matrimonios da parroquia de Oleiros.
5.- Xornal El Pueblo Gallego, 29-06-1928, Páx. 2
7.- Xornal El Tea, 23/07/1928, PÁX. 2 -3.
8.- Rev. 25 Aniv. Soc. U. P. del Distrito de Salvatierra,
pág. 5, 1946
9.-Xornal  El Eco del Condado, nº 119 e 120, páx. 2.

10.-Lois Pérez Leira. Galegos na Arxentina. 
11.- Revista Memoria y Balance Sociedad Unión Pro-
gresista, 1925 – 1927.
12, 15.- LOS GALLEGOS EN LA ARGENTINA, ALBERTO
VILANOVA RODRÍGUEZ, TOMO II.
16.- Madygal, Revista de Estudios Gallegos.
18.- XOGOS FRORAES DO IDIOMA GALEGO, EDIT.
NOS, BOS AIRES 1969.
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PONTEAREAS

A Corporación de Ponteareas vén de
aprobar no último Pleno do ano, celebrado
o pasado martes, a adhesión do Concello
ao Eixo Atlántico, entidade que promove
a cooperación entre Galicia e o norte de
Portugal. O Concello xa solicitara formar
parte da asemblea do Eixo Atlántico,
que reúne a cerca de 40 municipios.. A
proposta do goberno BNG-PSOE foi
aprobada por unanimidade recibindo ta-
mén o apoio do PP e do grupo indepen-
dente ACIP. 

O goberno municipal mostrou a súa
satisfacción polo apoio recibido para
esta integración que consideran que vai

a resultar moi positiva para o futuro de
Ponteareas. 

O Eixo Atlântico do Noroeste Pe-
ninsular, unha asociación transfronteiriza,
integrada polas principais cidades da
Galiza e da rexión norte de Portugal,
naceu en 1992 e ten actualmente 38
membros. Promove, entre outros aspectos,
o desenvolvemento e a cohesión econó-
mica, social e cultural das cidades que
conforman a asociación. As atividades
do Eixo Atlántico agrúpanse en catro
grandes grupos temáticos: turismo, cultura
e educación, deporte e sustentabilidade.

Plan estratéxico do Eixo Atlántico
para a recuperación frente á pandemia

O goberrno de Ponteareas considera
que a adhesión se produce nun intre
crucial, pois o Eixo Atlántico definíu un
plan estratéxico para a recuperación
fronte á pandemia. As súas liñas de ac-
tuación van dirixidas á revitalización
económica, a transición dixital, a transi-
ción verde, a cohesión social e a cultura.
“Coa nosa presenza no Eixo Atlántico,
Ponteareas poderá participar activamente
no deseño de novas políticas e nas pro-
postas que dende a asociación se trasla-
darán ao Goberno do Estado para definir
o destino dos fondos de reconstrución
da Unión Europea”, salientou o alcalde
de Ponteareas, Xosé Represas.

Ponteareas aproba a súa adhesión ao Eixo Atlántico

Parabéns ao Club Natación Ponteareas e ás nadadoras Sofía
Carballo, Carla Alfaro e ao nadador Pablo Cabana



-Como valoras o grado de cohesión
cos vosos socios de goberno do PSOE?

-O grao de cohesión son os intereses
dos nosos veciños e veciñas, ese grao
mídese en base á capacidade de cumprir
cos compromisos adquiridos con elas
e eles. Construír unha vila na que
atopen todo o que precisen, un fogar
agradable, cívico, participativo e res-
ponsable. Penso que o goberno de Pon-
teareas está cumprindo e traballando a
diario para mellorar servizos básicos
como o saneamento e o abastecemento
de auga pero tamén novos servizos
como a mellora das TICs, ampliación
dos servizos á cidadanía, unha oferta
cultural de calidade, máis formación,
esforzos en crear emprego... Mostra
da boa cohesión é o noso crecemento
económico, o cumprimento dos com-
promisos, a construción dunha cidade
para as persoas, as liñas de axuda a
empresas locais, obter a confianza das
administracións nos proxectos presen-
tados...

-Cando asumiches o primeiro mandato
a situación económica do Concello
era catastrófica. Hoxe, cinco anos des-
pois, podemos dicir que Ponteareas
vive unha realidade económica ópti-
ma?

-Ponteareas é hoxe un fogar solvente,
vimos de aprobar uns orzamentos por
máis de 18 millóns de euros e o do ano

pasado, de 21 millóns de euros, foi o
máis alto da historia. O goberno de
Ponteareas vén de asinar co Instituto
Galego de Vivenda seis préstamos sen
xuros para seis actuacións de conser-
vación, rehabilitación e compra de in-
mobles por un importe total de 806.650
euros. Un bo exemplo da nosa situación
económica estable é o apoio da Con-
sellería de Vivenda que adianta a fi-
nanciación que o concello devolverá
con fondos propios e da estratexia
EDUSI e así ir executando as obras
para que a nosa cidadanía teña o antes
posible unha vila máis humana. O con-
cello devolverá comodamente as can-
tidades percibidas no prazo de oito
anos.

-Varios alcaldes e alcaldesas da nosa
área de influencian coméntannos que
esta crise sanitaria produciu un in-
cremento substancial no número de
familias que precisan da atención dos
servizos sociais do Concello para aten-
der as súas necesidades máis básicas.
Como está a situación en Ponteareas?

-Lamentablemente na liña do que me
comentas. Nestes últimos meses pro-
duciuse un importante aumento de per-
soas que non teñen ingresos ou que
viron drasticamente reducidos os seus
recursos económicos. Por este motivo
no orzamento para 2021 destinamos
máis de tres millóns de euros a políticas

sociais. As axudas e subvencións a co-
lectivos máis desfavorecidos reflíctense
nunha partida que se duplica respecto
a 2019, pasando dos 117.000 euros
destinados á axudas de emerxencia
social ao 234.000 € que figuran nas
previsións do capítulo 4 de subvencións
en benestar social para o 2021.
As áreas de Benestar Social, que se in-
crementaron en 1,3 millóns de euros
en 5 anos, pasaron de 1.990.000 euros
en 2015 aos 3.310.953,14 € na previsión
para 2021. Un 66% máis que en 2015,
un exemplo claro da aposta deste go-
berno polas políticas de benestar, des-
tinando os recursos necesarios para
quen máis o necesita.

-Os servizos sociais de Concello están
preparados,  se fose necesario, para
atender un aumento significativo da
demanda de axuda?

-Temos un orzamento aprobado que
nos da certa seguridade porque ademais
de contemplar partidas para atender ás
necesidades básicas e as obrigas mu-
nicipais, conta con partidas por máis
dun millón de euros que de entrada
non están comprometidas, e que poderán
utilizarse en función das necesidades e
da evolución da crise da Covid.

-Como é a vosa relación coa DEP?
-Tal e como dicía no comezo da entre-
vista, as administracións confían en
Ponteareas e nós sempre nos pomos a
súa disposición en todo o que poidamos
colaborar dentro do ámbito das nosas
competencias porque o obxectivo é
sempre conseguir melloras para a nosa
cidadanía. Coa Deputación temos en
marcha un importe proxecto, a través
do plan DepoRemse, que é a mellora
da contorna do complexo deportivo
Álvaro Pino e centro de saúde. A tarxeta
de presentación para todos os que entren
ao núcleo urbano dende Mondariz ou
dende as nosas parroquias de Areas,
Arnoso ou Xinzo. Estamos adscritos á
rede ÁGORA para valorizar o espazo
público e a través do Plan Concellos
executamos distintos proxectos rele-
vantes. Ademais, vimos de asinar o
convenio para a musealización do Cas-
telo do Sobroso, entre outras accións
nas que traballamos en conxunto coa
Deputación de Pontevedra.

-E coa Xunta?
-Nós estamos sempre dispostos a tra-
ballar con todas as administracións que
apoien o crecemento sostíbel e res-
ponsable da nosa cidade e o benestar

PEPE REPRESAS, ALCALDE DE PONTEAREAS

Rematamos o ano 2020 e comezamos o 2021 cunha longa conversa co
alcalde de Ponteareas. Con independencia de todo o ruído que poida meter
a dereita, que durante décadas someteu a un nefasto goberno caciquil á
esta vila, teño a certeza de que Pepe, pasará a historia como o alcalde que,
coa súa sensatez e rigor á hora de gobernar, puxo as bases para facer unha
vila moderna, sostible e solidaria.

“PONTEAREAS É HOXE UN FOGAR SOLVENTE,
E CUNHA SITUACIÓN ECONÓMICA ESTABLE”

entrevista de Tino Lago
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da nosa veciñanza. Coa Xunta, co Es-
tado, coa Unión Europea... Ponteareas
traballa a día de hoxe con todas as ad-
ministracións nos grandes proxectos
que configurarán o noso presente e o
noso futuro seguindo sempre a estratexia
“Ponteareas, hábitat saudábel”.

- A día de hoxe cal é a situación epidé-
mica de Ponteareas?

-Na reunión que acabamos de ter co-
municáronnos que temos 71 casos ac-
tivos e seguimos no nivel máximo de
alerta. Levamos un mes xa no nivel
vermello e sinto unha profunda preo-
cupación que hoxe mesmo trasladei á
Xunta a través do secretario xeral da
Consellería de Sanidade pedíndolle un
reforzo nos controis perimetrais xa que
os concellos non dispomos de ferra-
mentas para controlar o noso perímetro.
Por suposto, pido a todas as familias
que colaboren, que a cidadanía cumpra
con todas as normas para que pronto
todos e todas poidamos recuperarnos e
volver celebrar e reabrir os nosos ne-
gocios... agora o que importa é a saúde
e temos que pór tódolos medios. É
fundamental a concienciación individual
porque o 80% dos contaxios prodúcense
no noso espazo de confianza coas ami-
zades, compañeiros/as e familiares. Esa
relaxación non axuda.

-Como valora a relación do SERGAS
co goberno municipal no que atinxe a
este tema?. Sentícheste adecuadamente
informado da situación sanitaria da
vila polos responsables sanitarios da
Xunta?

-Sentimos que son moi importantes as
reunións semanais e a información o
máis actualizada posible pero é certo
que seguimos reclamando máis PCRs,
un control máis exhaustivo, a informa-
ción máis detallada e maior asesora-
mento. Hoxe mesmo ofrecémonos para
pór a disposición do SERGAS toda a
nosa infraestrutura para a realización
de controis sanitarios.

-Como valoras o grado de civismo
amosado pola sociedade pontareá neste
contexto de confinamentos e restri-
cións?

-As e os nosos veciños son os primeiros
en querer que todo isto pase o máis
pronto posible e coas menores conse-

cuencias que se poidan dar. Sempre
pedimos a súa colaboración, sabemos
que son tempos difíciles nos que dun
día para outro tivemos que mudar os
nosos costumes pero temos que seguir
facéndoo. Eu pídolles que sigan en
contacto cos seus pero facendo uso
das novas tecnoloxías, que salven as
distancias con vídeo chamadas, que
este nadal entendan que o máis impor-
tante é seguir con boa saúde para poder
celebrar moitos nadais xuntos. De
súpeto tivemos que facer un cambio
radical e as administracións vémonos
fomentando o uso da tecnoloxía para
socializarnos xusto nun momento no
que tentábamos concienciar á sociedade
do importante que eran as relacións
coas persoas deixando a un lado os
móbiles...

-A sensación que transmitía o PP local
é que as distintas peonalizacións su-
puxeron unha moi elevada oposición
veciñal. Iso é así, ou ao teu xuízo a re-
alidade é outra?

-Non sentimos que as peonalizacións
desgusten á veciñanza, ao contrario,
sentimos que están desexando poder
pasear e ocupar os espazos públicos. O
que ocasionan molestias son as obras
pero iso é o normal e sabemos que a
cidadanía entende que é unha incomo-
didade temporal para conseguir unha
importante mellora.

-Cóntanos o máis salientable das ac-
tuacións que tedes previsto executar
no casco urbano da Vila?

-Non temos pensado facer, estamos fa-
cendo xa a humanización da rúa Re-
dondela, rematando xa o primeiro tramo
de San Roque, comezando coas obras
de mellora da praza de Bugallal, cons-
truíndo a nosa rede de calor con biomasa
e xa rematamos as obras de eficiencia
enerxética do conservatorio municipal,
da escola infantil municipal e da bi-
blioteca pública municipal. Tamén avan-
za a bo ritmo a mellora da contorna do
centro de saúde. Xa comezamos a exe-
cutar a mellora da eficiencia enerxética
do alumeado público a través dunha
axuda do IDAE que nos permitirá cam-
biar a led o alumeado público tanto no
rural como no centro urbano.

-E nas parroquias?

-Nas parroquias ofrecemos unha pro-
gramación cultural estable (suspendida
por mor da COVID), dispomos de axu-
das ás casas e centros culturais, aco-
meteremos a mellora do alumeado pú-
blico, ampliamos a rede de abastece-
mento... 

-Que aceptación percibes na veciñanza
en referencia ás limitacións de veloci-
dade impostas aos vehículos?

-As noticias e as novidades sempre
xeran certa expectación que co uso e
coa cotidianidade desaparecen. A ve-
ciñanza valora o esforzo en seguridade
viaria e moitas das accións responden
a peticións veciñais ou de colectivos.

-En canto ás obras na praza Bugallal
o concello expresou a súa sorpresa
pola aparición de tubaxes que non
constaban dicindo que non é a primeira
vez. Que pasa no subsolo de Pontea-
reas?

-O que pasa no subsolo de Ponteareas
é o similar ao que pasaba no día a día
de Ponteareas durante décadas. Falta
de planificación e de previsión. Falta
de análise das carencias e das necesi-
dades e falta de visión de futuro. En
Ponteareas non estaba practicamente
nada inventariado e nada se programaba
pensando no que se ía precisar nun
futuro próximo. Atopamos unhas tu-
baxes diferentes ás que tiñamos previstas
e o seu tratamento está en mans de
profesionais.

-Os deportistas de Ponteareas están,
como di o PP local, maltratados?

-Para resolver as dúbidas o mellor é
sempre ir aos casos prácticos, aos nú-
meros, ás evidencias. Falar sen datos é
doado. Ao PP dígolle que me amose
os seus números. No 2019 a nosa li-
quidación do investido en deportes foi
máis de 500.000€ e no 2020 arredor
de 700.000€... agora que digan eles
canto investiron.

-E rematamos falado de hostalaría.
Contempla o goberno local algunha
liña municipal de axudas para este
sector tan maltratado neste contexto
histórico?. E para o pequeno comercio
en xeral? 

-Ademais das dúas liñas de axudas
para empresas e autónomos/as locais,
por máis de 400.000€ entre as dúas,

vimos de sacar unha nova axuda espe-
cífica para hostalaría de 25.000 euros
pero que poderá incrementarse para
atender todas as solicitudes como é a
nosa intención. Outra das medidas que
xa está vixente para apoiar á hostalaría
é a bonificación do 95% das taxas das
terrazas ata ó 31 de decembro de 2021,
ademais das axudas directas, postas en
marcha polo Concello, con motivo do
estado de alarma do mes de marzo,
axudas que foron pagadas a todos os
que cumprían as condicións da convo-
catoria, que no caso da hostalaría foron
un total de 70 negocios. Nestes meses
ademais hai que sumarlle os cambios
realizados para facilitar a ampliación
das terrazas en novas zonas, ao tempo
que se gañou espazos para os peóns.
Dentro das nosas competencias, tamén
contempla eximir do pago ou compensar
os recibos municipais do lixo e da auga
a todos os negocios durante o período
que tiveron que pechar pola pandemia,
tanto nestas semanas decretadas pola
Xunta para a hostalaría como durante
o estado de alarma que afectou a todo
tipo de negocios.

Xaneiro 2021 [15]
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De onde es ti natural Juan?
Eu son natural do  barrio da Estación
das Neves, e resido no barrio da Salgosa
da parroquia de Fiolledo.

Esa parroquia xa é do Concello de
Salvaterra?

Si, efectivamente.
A veciñanza da Salgosa, o barrio

no que ti resides, tedes
un problema moi con-
creto.Cóntanolo?
Pois que a alcaldesa de
Salvaterra pechounos, no
mes de xullo do ano pasa-
do, unha estrada moi im-
portante para acceder ás
nosas casas .Notificounos
que, como moito, a finais
do mes de agosto  estaría
aberta.Estamos en xaneiro
, é dicir 5 meses despois
da data prometida, e a es-

trada segue pechada.
O problema do peche desta estrada
deriva das obras do porto seco, ver-
dade?

Si, este é un proxecto faraónico que se
comezou hai máis de 20 anos e aínda

segue a dar quebradeiros de
cabeza á veciñanza da zona.

As persoas que tiñades terreos na
zona, tardastes moito en cobrar as
expropiacións?

Sii, moito teempo, non che podería
concretar con exactitude cando pero

Fiolledo é unha parroquia do Concello de Salvaterra que segundo o censo do 2019 tiña 248 habitantes.E a Salgosa é un dos barrios desa parroquia. A súa veciñanza denuncia
que desde o 27 de xullo do ano pasado, case medio ano, o peche dunha estrada imprescindible para entrar e saír das súas casas obrígaos a tomar unha pista perigosa, en moi
mal estado e que lles fai multiplicar por 3 a distancia a percorrer para algo tan básico como entrar nas súas casas.O peche desta estrada ven motivado polas obras da PLISAN,
seica a xestión da mesma vai ser traspasada da zona franca ao Concello de Salvaterra, pero entre ambos organismos pasan a pelota tratando de atribuír a responsabilidade ao outro
e o que ía ser un inconvinte dun mes, xa vai polo medio ano , mantendo á veciñanza nunha situación difícil de asumir. Desde A Nova Peneira, unimos a nosa voz ao colectivo de afectados e
afectadas e esiximos que Zona Franca e Concello de Salvaterra se poñan de acordo dunha vez e solucionen o problema, antes de que pase unha desgraza,  pois a 
estrada xa está rematada, insisto xa está rematada, e só falta a vontade política necesaria para proceder á súa apertura.Para coñecer máis sobre o estado da
situación falamos con Juan, un veciño do barrio da Salgosa que se está a mover para que se solucione o tema o antes posinble

O PECHE DUNHA ESTRADA MANTÉN EN ESTADO DE SEMI
AILLAMENTO AO BARRIO DA SALGOSA

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ REJAS

ÚLTIMA HORA
O PASADO VENRES 
15 PROCEDEUSE A
ABRIR A ESTRADA 
OBXECTO DESTA 

REPORTAXE. PARABÉN
AOS VECIÑOS E 
VECIÑAS DA 
SALGOSA”
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arredor de dez ou doce anos, e despois
de coller sobre 5 millóns de metros ca-
drados e cortar varias vías tradicionais
de comunicación, a única estrada de
uso veciñal que quedou ven sendo esta
que agora está cortada.

Exactamente cal é?
A que une a Plisán con Meder e  co
lugar do Monte.

Antes de que se producirá o corte
en concreto desa estrada, as obras

da Plisan non afectaron ás comuni-
cación locais?

Si, algo de lentitudes soían provocar
pero sempre estivo a estrada aberta,
incluso houbo unha época que estivo
co piso de terra.

Caramba e como o solucionastes?
Falamos con Arturo, pois daquela era
el o alcalde, e el fixo o seu traballo e
asfaltounos a estrada.E así levabamos
20 anos pasando por esa estrada, esencial
para entrar e saír das nosas casas.

Co actual corte da estrada cal é o
núcleo de poboación máis afecta-
do?

O da Salgosa, no que eu resido.Temos
que dar unha volta moi grande para
chegar ás nosas casas.Como sabes eu
traballo en As Neves, e para ir da niña
casa ao traballo, desde que nos pecharon
a estrada, ando 3 kmts a maiores  catro
veces ao día, é dicir 12 kmts diarios de
máis, por unhas pistas realmente peri-
gosas.E coma min hai un montón de
xente, pero non só nos afecta a nós, ta-
mén afecta á xente de Meder e a xente
de Rubiós, e a transportistas que por
necesidade teñan que desprazarse por
esta zona aféctalles gravemente.

Cal é a estrada que estades usando
nestes meses Juan?

Unha estrada municipal en moi mal
estado,moi estreita, e que pasa polo
medio de casas co conseguinte perigo
que sufrimos e que ocasionamos pois
esa estrada non está feita para eso.É a
pista que ven desde a ponte do ferrón á
funeraria de Meder.

Estades facendo algo para defender
os vosos dereitos?

Formamos un grupo de aislados do
Condado.Presentamos tanto no Concello
de Salvaterra como na zona franca de
Vigo máis de 500 sinaturas nas que so-

licitamos a apertura desa estrada tan
importante para nós.

Fixéronvos caso?
Non. De momento non nos respondeu
nin o Concello nin a zona franca.A
percepción que temos nós é que se
pasan a pelota duns aos otros.Pero nós
entendemos que se foi a alcaldesa quen
a pechou debe de asumir a responsabi-
lidade de solucionar canto antes ese
grave problema.

Non pedistes a colaboración do Con-
cello de As Neves?

Marcelino , o tenente de alcalde, asinou
a nosa carta.

GASOLINERA 24h:
TIENDA CONVENIENCIA - BUTANO/PROPANO,

PELLETS, CARBÓN Y LEÑA - LAVADO DE

COCHES (TÚNEL, BOXES Y ASPIRADO) -

APARCAMIENTO CLIENTES

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

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

ASESORÍA TERRA

RÚA ROSALÍA DE CASTRO, 107  BAIXO

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

 
   
  

   
  
 NS

   
  



[18] Xaneiro 2021

entrevista

MONDARIZ

O Catálogo de bens a protexer do
Plan de Ordenación do Medio Rural de
Mondariz Balneario aprobado no ano
2001 recolle o Hotel Roma como ben
cultural obxecto de protección. Inaugurado
no ano 1907, este antigo hotel sitúase no
centro da vila balnearia e o seu lamentable estado de conservación chama a atención

de todos os visitantes polo seu estado de
ruína. Na publicidade do s. XX os seus
propietarios promocionaban o hotel “en-
clavado en el sitio más céntrico y elevado
del balneario”. “Se halla a la altura de
los mejores de su clase, dotado de amplias
y ventiladas habitaciones, amuebladas
según los más refinados adelantos y con
luz directa, divisándose desde ellas her-
mosos y pintorescos valles.”

En outubro de 2019 presentamos
unha denuncia ante a Consellería de Cul-
tura da Xunta de Galicia polo estado rui-
noso deste ben protexido, pero non obti-
vemos resposta, de aí que decidíramos
presentar unha queixa ante a Valedora
do Pobo.

Unha vez que estudou a nosa queixa,
á que xuntamos abundante documentación
complementaria, a Valedora do Pobo,
María Dolores Fernández Galiño, vén
de comunicarnos que “dámola por ad-
mitida ao entender que reúne os requisitos
formais  recollidos  no artigo 18 da Lei
da Valedora do Pobo, e que atopa, en
principio, cobertura constitucional derivada
do artigo 103.1 da Constitución.”

“En consecuencia, coa data de hoxe
iniciamos as actuacións oportunas ante a
Consellería de Cultura, Educación e Uni-
versidade. En concreto requirímoslle que
no prazo de 15 días, de acordo co previsto
no artigo 22.1 da Lei da Valedora do

Pobo, nos facilite información sobre os
problemas que motivan a súa queixa.”

As leis establecen a obriga dos pro-
pietarios/as de bens culturais a conservalos
e mantelos en bo estado material, así
como o deber dos concellos a ordenar a
execución de obras cando o estado das
edificacións non sexa o axeitado. Así, a
Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patri-
monio Cultural de Galicia establece no
seu art. 25:

“1.- Os propietarios, posuidores e de-
mais titulares de dereitos reais sobre bens
integrantes do Patrimonio Cultural de
Galicia están obrigados a conserva los,
coidalos e protexelos debidamente para
aseguraren a súa integridade e evitaren a
súa perda, destrución ou deterioración.

2.- Os poderes públicos garantirán a
protección, a conservación e o enrique-
cemento do Patrimonio Cultural de Ga-
licia.”

SOS FONTE DE TRONCOSO pe-
diulle á Valedora do Pobo que investigase
se as administracións competentes (Con-
sellería de Cultura da Xunta de Galicia e
Concello de Mondariz Balneario) impu-
xeron á propiedade, unha promotora in-
mobiliaria radicada en Vigo, as multas
coercitivas pertinentes que establece o
art. 136.4 da Lei 2/2016 do Solo de
Galicia para casos coma o que nos ocupa,
onde o propietario dun edificio protexido
incumpre co deber de conservación que
lle impón a lei.

A Valedora do Pobo abre un novo
expediente polo estado ruinoso do
Hotel Roma de Mondariz Balneario

O HOTEL ROMA NO PRIMEIRO TERZO DO S.XX



Despois de tantos anos, Reme, falando
contigo no mesmo escenario, en Mon-
dariz Balneario, resúltame un pouco
extraño facelo nun lugar diferente. Por
que o cambio?

Non creo que se poida explicar por
unha soa razón.É unha suma de motivos
o que nos levou a tomar esta decisión.Se
cadra a máis importante está en que a
nosa vontade de estar permanentemente
aprendendo para mellorar, para darlle
un servizo exquisito aos nosos clientes
e amigos , é tan forte que nun momento
como este consideramos que requería

un mellor espazo, máis amplo e lumi-
noso para procurar a satisfacción de
calquera persoa que nos distinga coa
súa compañía.

Cando foi o día que inaugurastes
en Ponteareas?

O 29 de decembro.
En tan pouco tempo podes emitir
algún tipo de valoración?

É moi pouco tempo, si, pero o que
podo dicir de momento é todo moi sa-
tisfactorio, tendo en conta a situación
sanitaria tan dura que vivimos.Pero fí-
xate, ás veces non podemos atender a

toda a xente  que quere vir.
Caramba que ben¡¡

Ten a súa parte mala, eu quero poder
atender a calquera cliente que veña
onda nós, pero ben tamén me fai moi
feliz que a xente se lembre de Casa Ri-
vero e queira seguir dándonos o máis
importante que unha persoa lle poida
dar a outra : a súa confianza.

Canto tempo estivestes en Mondariz,
Reme?

Doce anos e medio.
E a valoración xeral de todo ese
tempo?

Excelente. Foron anos tan bonitos, que
non me quero nin acordar dos incon-
vintes que como en calquera experiencia
da vida tamén os houbo claro.

Di a canción que “vinte anos non
son nada”, pero si que son moito, e
ti xa levas máis de 20 anos na hos-
talaría, verdade Reme?

Si, ambas cousas son verdade. Levo
máis de 20 anos no sector, pois inicial-
mente tiven o Bule Bule, 9 anos en
Ponteareas que é a vila na que eu vivo,
e logo o Casa Rivero , algo máis de 12
anos en Mondariz Balneario. Agora

La mesa, hijo, está tendida
en blancura quieta de nata,
y en cuatro muros azulea,

dando relumbres, la cerámica.
Ésta es la sal, éste el aceite

y al centro el pan que casi habla.
Oro más lindo que oro del pan
no está ni en fruta ni en retama,
y da su olor de espiga y horno
una dicha que nunca sacia.

Gabriela Mistral 

CASA RIVERO AGORA EN PONTEAREAS

“ESTOU TERRIBLEMENTE ORGULLOSA POR SEGUIR
GOZANDO DO MÁIS IMPORTANTE QUE UNHA PERSOA LLE
PODE DAR A OUTRA: A SÚA CONFIANZA. A CONFIANZA
DE TODOS OS NOSOS CLIENTES E AMIGOS”

entrevista
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Así comeza o fermoso poema “La casa” da poeta chilena Gabriela Mistral, no que describe de maneira tan bonita
o sinxelo acto de sentarse á mesa a xantar.Este é o poema que me ven á mente cando vou comer a Casa Rivero,
pois se hai algún restaurante no mundo no que  o acto de sentarse a comer sexa semellante a este ambiente
cálido, familiar de acougo e paz,que tan ben describe Gabriela, é Casa Rivero. Durante unha ducia de anos
estiveron en Mondariz Balneario, e dese o 29 de decembro do ano pasado están nun novo local en Ponteareas, na
parroquia de Bugarín, na estrada de Ponteareas a Mondariz. Foi un pracer conversar novamente con Reme, a súa
propietaria. Velaí vai o que deu de si a conversa

REMEDIOS RIVERO



casa Rivero vai continuar o seu camiño
en Ponteareas a vila na que comecei
eu a niña profesión.

Eu o Bule Bule non o coñecín, si o
local de Mondariz, alí comín varias
veces, e tamén este local no que fa-
lamos pois xa comín aquí a semana
pasada.E nesa comida, se se tivese
os ollos pechados, podería imaxi-
narme no local de Mondariz Bal-
neario pois todo era igual.E teño a
sensación de que o amor e a paixón
que lle pondes ti e todo o teu equipo
para facer que as pequenas cousas
se convirtan nalgo moi importante
é a mesma en Mondariz, en Pon-
teareas ou en calquera outra parte
do mundo no que no futuro puide-
sedes estar?

Tes a sensación correcta, pois tal como
o describes ti é o que procuro transmitir
eu. É a nosa esencia, a nosa natureza e

é a nosa idiosincrasia .Os negocios son
o reflexo do equipo que os xestionan .
E eu quero que o noso negocio sexa
distinguido por dúas características de-
finitorias: -Un servicio e un produto de
primeira calidade a un prezo razona-
ble-E unha relación de confianza e
afecto mutuo con cada cliente de maneira
que poidan sentir que a nosa casa, casa
Rivero, é tamén a súa

O equipo de Ponteareas é o mesmo
có de Mondariz?

O equipo de Mondariz está ao completo
comigo, e agora ampliaámolo con al-
gunha persoa máis, pois este é un local
máis amplo e ademáis imos implementar
algún plato e servizo a maiores, como
por exemplo a parrilla, e polo tanto
precisamos algunha persoa a maiores.
Pero  son todos do ADN Casa Rivero.
Estou segura de que encaixarán á per-
fección.

Traballas con menú do día e con
carta, verdade?

Si, o máis ampla e variada que pode-
mos.

Cal é o voso horario?
Pois todo depende da situación sani-
taria claro.O horario de antes era de
13,00 -16,00 e para as ceas de 20,00-
24,00 .Agora polas obrigadas res-
triccións o horario das comidas é o
mesmo, e para as ceas o horario da
cociña é de 20,00 a 23,00 pero a
partir das 22,00 xa non podemos ad-
mitir a ningún cliente.

Este local no que estades agora, era
moi coñecido pola celebración de
eventos: vodas, bautizos e todo tipo
de festas.Ti tes pensado traballar
algo nese campo?

Non o sei de momento. Ata que non se
recupere a normalidade nas relación
sociais non o vou decidir, pero é algo

que no  o descarto.
Nestas circunstancias tan difíciles
especialmente para o voso sector,
como valoras a actuación da admi-
nistración?

Eu entendo que son momentos moi di-
fíciles para todos. Pero conidero que a
xestión das cousas foi lenta de máis, e
entendo que facía falta maiores doses
de imaxinación e por que non dicilo
tamén maiores cantidades de cartos
para investir en buscar fórmulas que
garantan a seguridade nos locais e non
nos obriguen a pechar xa que eo é
unha miseria para todos.

Rematamos, Reme. Como andas de
ilusión?

Eu teño ilusión a toneladas, casa Rivero
xa é indisociable de Remedios Rivero
como ser humano.É o meu proxecto
vital e así vai seguir séndoo toda a niña
vida.
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Casa Rivero. En Bugarín, Ponteareas



Arredor de ano e medio despois de ter
recuperado a presenza do BNG na cor-
poración municipal de Vigo, que valo-
ración fas?

Ben eu,  eu creo, con toda a humildade
o digo, que a nosa presenza no Concello,
nalgunha medida marca a diferenza
entre este mandato e o anterior. Nós
estamos facendo un esforzo moi im-
portante para denunciar a inacción deste
goberno e para acompañar, sempre,
cada crítica dunha proposta en positi-
vo.

Nun contexto de amplísima maioría
absoluta do grupo de goberno, non
debe de ser fácil facer oposición?

Non, non é doado, claro que non. Pero
non só pola situación aritmética senón
tamén pola actitude autoritaria do go-
berno que se nega a considerar ningunha
proposta allea.

Esa suposta actitude autoritaria
exércea o goberno ou o al-
calde?

No Concello de Vigo, non
creo que se poidan disociar
os conceptos goberno mu-
nicipal e alcalde. En calquera
caso parte da premisa de
confundir unha lexítima
maioría absoluta cunha es-
pecie de ditadura romana na
que se pode facer de todo
sen escoitar a ninguén.

Algún exemplo concreto?
No último pleno do ano o

PSOE leva unha moción na que pide a
gratuidade do aparcadoiro do Álvaro
Cunqueiro, nós naturalmente estamos
de acordo pero quixemos pór unha en-
gádega na que se instase a reverter o
modelo privatizador e rescatar a con-
cesión. E o PSOE dixo que non¡¡¡¡.Ten-
do en conta que hai pouco tempo o SX
do PSDG estivera no Cunqueiro de-
fendendo esa posición de rescate do
hospital, pois resulta moi difícil de
comprender.

En relación aos orzamentos muni-
cipais, vós definístelos como unha
oportunidade perdida. Por que?

Imos ter os maiores orzamentos da
historia da cidade con fondos que veñen
do remanente e do fondo COVID, e
no BNG dicimos que é unha oportuni-
dade perdida porque están deseñados
como se aquí non pasase nada. Estamos
no medio dunha pandemia que orixina

brutais efectos económicos e sociais,
con máis de 60.000 persoas en risco de
exclusión social con 2.000 empregos

menos ( datos da última EPA) que o
ano anterior e nós o que lle dixemos
nas nosas 74 emendas é que os orza-
mentos debían enfocarse a paliar no
posible, a situación de vulnerabilidade
en que están tantas viguesas e vigue-
ses.

Cantas aprobou?
0.Foron rexeitadas todas e cada unha.
Pero rexeitáronse todas, tanto as do
BNG como os do resto de grupos da
oposición, e as achegas dos distintos
colectivos veciñais foron tamén igno-
radas.

No que se refire aos orzamentos da
Xunta vós solicitastes 105 millóns a
maiores para a cidade. Explícanos
por que?, e para que?

Ben,  nós achegamos un conxunto de
emendas parciais que pretenden incre-
mentar nesa cantidade que mencionas
o investimento que fai a Xunta na nosa

O BNG recuperou, nas últimas eleccións municipais, a representación institucional no concello de Vigo na persoa de Xabier Pérez Igrexas. E, consumido
case un terzo do mandato, achegámonos a conversar con el para coñecer a valoración dos nacionalistas sobre a situación política na nosa cidade. Velaí
vai o que deu de si a nosa conversa

“MOI POBRE DEBE DE SER A XESTIÓN DO GOBERNO
MUNICIPAL, CANDO TEN QUE ASOLAGAR CON
PROPAGANDA PARTIDISTA AOS PRINCIPAIS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN”

XABIER PÉREZ IGREXAS, CONCELLEIRO DO BNG DE VIGO

entrevista
Xaneiro 2021 [21]



cidade. Un ano máis os orzamentos da
Xunta amosan o abandono no que o
goberno galego ten sometido a Vigo.
As nosas achegas apostan por fortalecer
a sanidade pública na nosa área sanitaria.
Promovemos que se cren dous novos
puntos de atención continuada en Vigo:
un na zona de Navia e outro na zona
de Teis, ademais opómonos rotunda-
mente á redución que pretende o PP
do novo centro de saúde de Bouzas.
Por outra parte demandamos máis re-
cursos para o eido educativo. E tamén
consideramos urxente atender a histó-
ricas necesidades estruturais como o
túnel de Xulián Estévez ou a prolon-
gación do túnel de Beiramar.

Cal é a posición do BNG en relación
ao conflito co Celta?

Nós entendemos que hai un conflito
recíproco entre Caballero e Mouriño,
que non ten outra motivación que o in-
terese particular de cada un. Nós pen-
samos que si era evidente a necesidade
dunha reforma do estadio de Balaidos.
Pero a súa execución está sendo la-
mentable. Non temos nin idea de cando
e como vai rematar. As actuacións que
se prometían estruturais en grande me-
dida son meramente estéticas. Nós con-
sideramos que un proxecto deste calado
debía resultar do maior consenso posi-
ble.

Sobre a prorroga da concesión a
Aqualia que ten que dicir o Blo-
que?

Este é un exemplo de manual de modelo
de concesión ruinoso para o público e
de grande negocio para a empresa pri-
vada. É un modelo que cómpre mudar
para protexer un ben esencial.

Refíreste a remunicipalizar?
Si. E tamén a un novo sistema de tari-
fas.

Eu, que xa levo uns aniños nisto,
lembro entrevistas con algún político,
doutros concellos, que cando era
oposición manifestaba a súa inten-
ción de devolver ao público a xestión
da auga, e cando chegaron ao go-
berno non fixeron nada ao respecto
e manifestan que é extraordinaria-
mente difícil

Ben, eu non coñezo as circunstancias
de cada concello nin estou na cabeza
de ninguén. Eu digo que desde o BNG
non só dicimos que si é posible devolver
a xestión da auga ao público, senón
que é imprescindible facelo. A auga é
un ben esencial e cada ser humano
debe de ter garantido o seu subministro,
poida ou non poida pagalo. O único
que pretende o alcalde con esta prórroga
é blindar que un servicio esencial siga
sendo unha fonte de negocio.

O bloque xa gobernou en Vigo, e
non teño constancia de que fixera
nada para remunicipalizar o servizo
de augas?

No momento que o BNG asume a al-
caldía de Vigo, a concesión da auga
levaba en vigor 8 de 25 anos. E a si-
tuación económica do Concello non
era nin por asomo a de hoxe, que
dispón de case 100 millóns de euros
de remanente. As condicións son ob-
xectivamente distintas. Nunca na nosa
historia ningún goberno municipal
tivo as condicións políticas e econó-
micas que dispón o actual goberno e
a súa única proposta é instalar ramplas
e ascensores.

Dito isto o noso compromiso é progra-
mático. Non é que sexa unha idea miña
e que é o que defendemos no noso
programa electoral. De feito, cando en
1991 se aproba este modelo nós opu-
xémonos.

Recentemente os traballadores e
traballadoras de Vitrasa tiveron un
serio problema,  que chegou a difi-
cultar que cobrasen a extra de Nadal.
Cal é a vosa opinión?

Os costes que lle supón a Vitrasa xes-
tionar o transporte urbano de Vigo son
24.000.000 de €.Algo máis da metade
deses custes xa os ten cubertos coa
achega directa que fai o Concello de
Vigo. Por outra parte Vitrasa, na súa
concesión ten blindado que se non
chega aos 20 millóns de viaxeiros,  o
Concello está na obriga de indemniza-
lo.
É dicir, que o negocio, Vitrasa teno
asegurado. E aínda así atrévense a
ameazar con non pagar a extra, situa-
ción resolta grazas acción do comité
de empresa, ou con non pagar os sala-
rios ordinarios. E nós o que lle dixemos
ao goberno municipal sen obter res-
posta, é que o goberno é titular do
servizo. E nun servizo municipal o
goberno non pode permitir ese tipo
de situacións.

O goberno de Abel Caballero pro-
cura a posición favorable dos prin-
cipais medios de comunicación a
través de xenerosos contratos de
publicidade institucional?

Eu creo que o goberno municipal ten
feito un grande esforzo por monopolizar
o discurso público. O problema é que
ese monopolio se financia con cartos

públicos. E non é que se faga propaganda
institucional,  é que se fai propaganda
partidista. É que a cara de Abel Caballero
sae en calquera páxina de publicidade
institucional.
A conclusión que tiro eu deste asunto é
que moi pobre ten que ser a xestión
cando tes que asolagar os medios con
propaganda.

Que lle pasa a este alcalde coas ár-
bores da nosa cidade?

Eu creo que responde a que el procura
adecuar á cidade ao seu particular gusto
estético. Un gusto moi de vanguardia
que concibe ás árbores como puro e
duro mobiliario. É dicir, para el talar
unha árbore é o mesmo ca mover un
banco.

Cal é atúa opinión do tema do Sa-
grado Corazón da Guía?

Eu creo que esa era a última das nece-
sidades do barrio de Teis, se alguén
alén do bispo tiña esa necesidade,  cousa
que eu dubido. Teño a certeza de que
este tipo de actos están dirixidos a
buscar o apoio dese segmento electoral,
conservador, que nas municipais o vota
a el, e lle garante a súa maioría absolu-
ta.

Rematamos. O teu futuro político
Xabi vai estar ligado á política mu-
nicipal ou non descartas que no fu-
turo poidamos verte noutras me-
tas?

No que a min respecta, e teño a certeza
que no caso de calquera militante do
Bloque tamén, a vida política non a
concibo en chave de carreira. Eu son
militante do BNG, e sobre o meu futuro
político é o único que podo garantir
que vai seguir sendo así.
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O alcalde, Andrés
Díaz, e o concelleiro
Pepe Garrido
comezaron o
reparto de
mascarillas e
hidroxel nos
comercios de Ponte
Caldelas



Xaneiro 2021 [23]
ponte caldelas

PONTE CALDELAS

O Concello de Ponte Caldelas vén
de adxudicar o servizo de limpeza dos
dous colexios públicos do municipio á
empresa Pulmar Deza SL, sociedade que
presentou a oferta máis vantaxosa no
concurso.

Así o Servizo de limpeza do CEIP
Manuel Cordo Boullosa saiu a concurso
por 88.750,14 euros (iva Incluído) e ad-
xudicouse por 83.066,5 euros (ive in-
cluído). No caso do CEIP A Reigosa, o
servizo saiu a concurso por 64.551,02 e
adxudiouse por 60.415,3 euros (ive in-
cluído).

Neste curso escolar, o Concello de
Ponte Caldelas, por responsabilidade,
asumiu tamén a desinfección nos dous
centros educativos ó poñer á disposición
dos dous colexios, durante toda a xornada

lectiva, unha persoa para a realización
destas tarefas.

Antes da finalización da vixencia do
contrato de limpeza dos centros educati-
vos, o Concello de Ponte Caldelas solicitou
á Consellería de Sanidade que asumise
o gasto da limpeza dos dous centros ou,
de non ser posible na totalidade, que as
dúas administracións asinasen un convenio
de colaboración para repartir o custo
total do servizo acolléndose ó previsto
no apartado 1 da Disposición Adicional
Décimo Quinta da Lei Orgánica 2/2006.
Eesa Consellería debería procederse á
configuración dalgún mecanismo de co-
laboración interadministrativa aos efectos
de aunar esforzos co Concello para o
debido mantemento das instalacións dos
Colexios Públicos Manuel Cordo Boullosa
e A Reigosa.

Adxudicada a limpeza dos colexios
públicos por dous anos

PONTE CALDELAS

O Concello de Ponte Caldelas entregou
as chaves do Centro Cultural de Ponte
Caldelas á presidenta da Asociación Cen-
tro Cultural de Forzáns, Celia Belmonte,
e ó presidente da Asociación Cultural O
Torreiro, Antón Xil e tamén ao presidente
da Comunidade de Montes de Forzáns,
Marcial Álvarez.

O alcalde Andrés Díaz lembra que a
“utilización da Casa do Pobo Municipal
é gratuíta e os tres colectivos de Forzáns
asinan un documento no que asumen a

responsabilidade dun bo uso do edificio.
Todos os gastos corren a cargo do Con-
cello: luz, seguros, mantemento, repara-
cións, wifi,... e coa entrega das chaves
ós tres colectivos garántese o acceso
libre e gratuíto a todos os veciños de
Forzáns”. O Concello  recibe queixas
veciñais por un uso irresponsable do
edificio, polo trato desigual á maioría
dos veciños de Forzáns e polo pago de
cuotas para o uso do local municipal
que cobra determinado colectivo do cal
o concello non é responsable.

As chaves do Centro Cultural de Forzáns
para ós tres colectivos da parroquia

PONTE CALDELAS

O alcalde de Ponte Caldelas, Andrés
Díaz, e a viceportavoz do Grupo Parla-
mentario dos Socialistas de Galicia, Pa-
loma Castro, reuníronse en Ponte Caldelas
para valorar as desigualdades que pre-
sentan os orzamentos da Xunta de Galicia
cos concellos galegos. Díaz explicoulle
a Castro que a Xunta de Galicia leva
máis de seis anos sen facer ningún in-
vestimento en Ponte Caldelas e, o que
levou a cabo na PO-234, era unha promesa
que xa lle fixeran ós exalcaldes Fidel e
Perfecto Rodríguez e ó propio Andrés
Díaz e que se materializou gracias a que
os veciños de Laxoso e Augasantas se
organizaron nunha plataforma e se ma-
nifestaron ata en dúas ocasións para rei-
vindicar a tan necesaria mellora do vial.

En materia de saneamento, a última
rede que se conectou no municpio foi na
Reigosa, fai seis anos. “A carencia de
rede saneamento na maior parte dos nú-
cleos do rural é a principal eiva para a
que se demanda investimento da Xunta”,

explicou Díaz á viceportavoz socialista,
e indicoulle que Ponte Caldelas reclama
o saneamento para os lugares de Laxoso,
A Fraga, Caritel, Forzáns, Aluncía, Es-
farrapada, Anceu, Barbudo, Rebordelo,
Regodobargo, Chaín, A Insua, A Roca,
Coveliño, Parada, Contixe, Mirón, A
Pousa, A Sorreira, Portasouto, Baltar
(terceira fase) e Avecil- Cuñas (terceira
fase).

"Os orzamentos da Xunta discriminan
ós concellos de distinta cor política, e
Ponte Caldelas é un exemplo claro, cun
investimento directo de 0 euros. Por iso
dende o PSdeG exisimos á Xunta que
goberne para todos”, indicou Castro.

Hoxe Díaz e Castro reunínrose ante
a Casa da Quintán, unha vivenda que a
Fundación Sálvora cedeu á Xunta de
Galicia e que na que o Concello de Ponte
Caldelas propón a apertura dun Centro
de Día público para persoas maiores. A
Casa da Quintán está totalmente equipada
para poñerse en marcha prácticamente a
custo cero e, sen embargo, a Xunta de

Andrés Díaz e Paloma Castro valoraron
os desigualitarios orzamentos da Xunta
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Cando estaba a piques de rematar a
adolescencia, o meu pai foi traballar

a Asturias e a miña nai marchou con el
alá. Viaxaron logo do Aninovo e para a
mañá de Reis deixaron un paquete cunha
bata de andar por casa. Era bonita, con
flores de fío bordadas nas solapas, mais
para min foi tan triste abrir o agasallo
na súa ausencia, que aínda hoxe é o día
que non uso bata, só unha chaqueta de
lá por riba do pixama.   

Lembrei esta historia nos albores
deste 2021, cando un compañeiro me
contou sorprendido que a súa tía, xa
ben entrada en anos, pasara o 6 de xa-
neiro moi triste porque a veciña lle dera
un frasquiño de perfume á súa irma,
enferma de alzheimer, e non a ela, que
tamén era amiga súa. El preguntábase
como pode ser que a idade nos torne de
novo crianzas que collen unha perrencha
polos xoguetes dos Reis Magos, mais
axiña coincidimos en que o problema

non era ficar sen agasallo senón sentir
lonxe a quen che importa, igual que eu
o día da bata. 

Pódese vivir sen unha colonia pero
non sen afectos, sexas bebé, moza,
adulta ou nonaxenaria. Por iso doe no
peito pensar no tempo que vén, que
cheira a tristeza envolta en bata. Toca,
non queda outra, quedarnos na casa e
volver a intensificar a falta de contactos.
Ficar sen abrazarmos, sen organizar
unha quedada cun feixe de amizades,
ou sen probar novos beizos nos que
mergullarnos. As pandemias non casan
ben cos sentimentos. Porén, malia o
drama, segue a poñerse o foco nas con-
secuencias que o virus terá para a eco-
nomía mundial, e non nesta borrasca
que abafa o peito como a lá grosa.

O benestar emocional foi o gran es-
quecido sempre. Sempre se lles deu
máis importancia as doenzas físicas que
as mentais. Se alguén torce un pé corre

a Traumatoloxía, pero cando a tristura
fai que lle custe un mundo levantarse
ou que ande todo o día en pixama, soe
adiarse a decisión de consultar a espe-
cialistas en psicoloxía ou a psiquiatras. 

E van facer moita falta. É vital que
coa análise do drama devastador da
morte, ou das secuelas na capacidade
pulmonar e cardíaca que o virus vai
deixar nos corpos, se poña o foco en
paliar as consecuencias, individuais e
tamén sociais, que nos vai deixar esta
tristura colectiva. Urxe esixir que a im-
prescindíbel aposta polos servizos pú-
blicos inclúa o reforzo das especialidades
psicolóxicas e psiquiátricas en centros
de saúde e educativos. Investir en es-
pecialistas que poidan paliar o impacto
dos meses que están pasando as crianzas
sen o contacto natural con outras nenas,
con outros nenos. Da mocidade que se
marcha, de xeito irrecuperábel, en cada
día perdido sen bicos, sen olladas pren-

didas en bocas abertas de par en par ao
sorriso, sen ataques de risa que fan
caer a rolos cunha amiga do sofá. Es-
pecialistas que atendan en todas esas
residencias que, faltas de visitas, amo-
rean batas de lá triste e ausencias de
colonias. “Xa chegarades á nosa idade”,
escoitamos na casa mil veces, mais
nunca pensamos que facelo podería
tornarse en drama. 

Quen pensaba que a vellez, que mañá
mesmo será a nosa, puidese morrer tan
soa? Que o inxusto reparto das riquezas,
a escravitude do capitalismo, as dife-
renzas entre territorios, o egoísmo in-
dividual ou non sei exactamente cal dos
tantos virus que desde hai tempo nos
asolan puidesen ser tal que un home
morrese de frío na Cañada Real?

O tempo vén falto de calor e teremos
que ser quen de loitar por desprendernos
desa tristura que temos tan a rentes da
pel como unha bata.

A tristeza vai en bataMONTSE FAJARDO 
Xornalista

“MILANA BONITA”
[II] Xaneiro 2021

Reinicio das Escolas Deportivas 2020-2021
SOUTOMAIOR

O vindeiro luns día 18 de xaneiro rei-
niciaranse as Escolas Deportivas 2020-
2021 no Pavillón Municipal da Montesiña.
As actividades, días, grupos e horarios
serán os mesmos cos que se iniciaron no
mes de outubro. O Concello de Soutomaior
pon en marcha de novo estas Escolas
Deportivas xa que a Xunta de Galicia
desde a súa Secretaría Xeral para o Deporte
indicou un protocolo para a práctica de-
portiva durante a pandemia de coronavirus
“ volvendo con sentidiño” que será a fór-
mula para achegarse do modo máis seguro
posible á volta do deporte lúdico de
maneira non federada.

Todos os integrantes das Escolas De-
portivas recibirán un correo para infor-
marlles deste novo inicio.

Seguiranse todos os protocolos esta-
blecidos pero recoñecendo a gran incerteza
e xiros que aínda poden tomar os aconte-
cementos relacionados coa crise do coro-
navirus.



Xaneiro 2021 [III]
entrevista de Marcos Santos

Es un artista tan polifacético que non
teño claro como definirte?

Ben, eu creo que todos os camiños da
arte están inter relacionados e a min
gústame explorar vías diversas: a escrita,
a musical, o teatro o debuxo...

Hai pouco que te xubilaches do teu
traballo como docente, e creo que o
botas de menos,  verdade?

Pois si, abofé que é así. De feito fago
algo de actividade docente polas redes
sociais, e en breve gustaríame facelo
de maneira presencial, non como acti-
vidade económica, senón como activi-
dade que me enriquece de verdade e
cun matiz lúdico tamén.

Cando un artista coma ti se xubila
da súa actividade profesional, tamén
o fai da súa faceta creativa?

Non, de ningunha maneira. Eu quero
seguir producindo, e tamén aprendendo,
todo o tempo que poida. De feito
quixera facer un máster sobre dirección
e composición de orquestras pero a si-
tuación sanitaria non o permite de mo-
mento.

Agora debes de ter moito tempo li-
bre?

Non te creas, estou bastante activo a
verdade. Ando a rematar dous retratos
e unha novela.

Ben, ti malia que es de Lavadores,
es todo un referente no universo

cultural de Redondela?
Eu levo en Redondela desde 1.976 e
son case máis desta vila que de onde
eu nacín. Asemade eu traballei moito
tempo de dinamizador cultural nesta
vila e,  non sei se un referente, pero si
que teño moitos vínculos co tecido
cultural local.

E coa administración local, tamén?
Si, tamén, claro que si.

Javier Bas?
Un tipo moi implicado no desenvolve-
mento da cultura do seu pobo.

De toda a cultura, incluso da que
non lle gusta a el?

Si, implicado con todo tipo de expresións
culturais, tanto as que lle gustan como
as que non. Javier é un tipo moi especial,

“O MARATÓN CULTURAL DE REDONDELA
É ALGO IRREPETIBLE”

JESUS CAMESELLE BEN, ACTIVISTA CULTURAL DE REDONDELA 

Nado no barrio de Lavadores do
que reivindica con orgullo a súa
individualidade que xorde da súa
antiga condición de Concello, e
veciño de Redondela desde 1976,
Suso é unha das persoas máis
vinculadas coa actividade cultural
do noso pobo, e A Nova Peneira non
podía deixar de falar con el.
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un gran traballador que se implica emo-
cionalmente en grado superlativo en
todo o que fai.

O primeiro e único maratón cultural
que se fixo en Redondela organizá-
chelo ti?

E que bonito foi. Creo que che podo
contar como foi cada minuto da súa
organización. Durou 24 horas, come-
zamos un sábado ás 6 da tarde e rema-
tamos ao domingo seguinte ás 6 da
tarde. Ben,  en realidade durou algo
máis, creo que estivemos 25 ou 26 ho-
ras.
Eu lembro aquel día. Ás 6 da mañá o
José Figueroa ateigado de xente que
escoitaba as lecturas de poesía.
Foi algo máxico, abofé que si.

Faltou algo, aquel día marabilloso?
Tanxarina. E non foi porque non qui-
xesen, que quede claro, senón porque
estaban de xira fóra de Redondela.
Creo recordar que foi a única ausencia
significativa, pois que eu lembre parti-
cipou todo o universo cultural de Re-
dondela.

Unha persoa que, coma ti, leva toda
a vida no mundo da cultura, que
importancia lle dá ao tecido asocia-
tivo cultural redondelán?

Agora mesmo é moi importante, desde
logo que si. Cando eu comecei no

mundo da cultura no ano 1.986 as
cousas eran diferentes. Nos anos oitenta
non había nada.

Cal é a relación adecuada que debe
de ter o artista co seu público?

Ao meu xuízo debe de producirse a in-
teracción máis elevada que sexa posi-
ble

Ti coñeciches e traballaches con
Suso Vaamonde, como era el?

Era unha persoa íntegra, rotundamente
íntegra e enormemente simpática. Eu
compartín moito con el, e pasei mo-
mentos verdadeiramente marabillosos
con Suso.
Hai algunha persoa que influíra espe-
cialmente na túa traxectoria artística?
Hai varias, se cadra por destacar a al-
gunha mencionar a Paco Barreiro, que
foi o que me ensinou a tocar a guitarra
a min. El ten unha actividade cultural
moi importante. Agora acaba de publicar
un conto :”O pirata Ataripo”.En xeral
na construción do meu universo mental
foi o Ateneo de Vigo,  se cadra, o que
achegou unha influencia máis relevante.
Naquel momento chegamos a alugar o
García Barbón e fixemos un festival
cultural moi importante, no que parti-
ciparon os grupos de Vigo máis rele-
vantes dos anos sesenta.

Ti ensinaches a diversas persoas

que logo se converteron en artistas
moi importantes. Que se sente cando
acontece iso?

Unha satisfacción brutal. Que un alumno
te supere é o mellor que lle pode suceder
a un mestre.

Como fas para abranguer unha
gama tan ampla de actividades ar-
tísticas?

Só se pode facer dedicándolle moito
tempo.

E iso non te ocasionou problemas
familiares?

A miña familia é marabillosa e levouno
moi ben. Se non fose pola miña muller
non podería facer todo o que fixen.

En que faceta de creación artística
te sentes máis cómodo?

Non podo separar ningunha das facetas.
A miña vinculación coa produción cul-
tural comezou cando eu tiña 10 anos.
Púxenme enfermo de gravidade e che-
guei a estar un ano e medio na cama.
Daquela, en 1.964 non había os medios
que hai hoxe para entreterse e o meu
pai traíame folios para pintar e escribir,
e libros para ler. E desde aquel momento
xa non me puiden separar da faceta da
creación artística. Todo é moi importante
para min, pero se tivera que quedarme
con unha,  sería a miña faceta de mestre
de nenos.

O Himno de Redondela compuxé-
chelo ti, cóntanos como foi iso?

Ben é un himno a Redondela, porque
himno oficial Redondela non ten. Eu
sei que está moi espallado e que tivo
moito éxito. Nalgunha páxina que está
pendurado ten máis de 60.000 visitas.
E teño constancia de que foi a moitas
partes do mundo. Pero ben, eu teño
máis de 600 composicións.

Tes un método propio para aprender
a tocar, verdade?

Si, o Suseo. Teño unhas 3.000 partituras.
Algún día terei que escribir un libro ao
respecto.

Creo que as túas fillas seguiron o
teu camiño artístico?

A verdade é que estou moi orgulloso
das 3.

E a túas netas?
Xa apuntan maneiras.
Para rematar quixera resaltar a túa
faceta altruísta, pois ves de doar un
importantísimo material, refírome ao
seu valor económico,  a Sinha Paca?
Ben, considerei que Sinha Paca ía sa-
carlle máis proveito e decidín doarllo,
non ten máis importancia.

Agora si que rematamos Suso. Agora
que estás xubilado, para cando outro
maratón cultural?

Buf. Eu creo que iso é irrepetible.
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O BNG de Redondela volve demandar a
pilotaxe do Peirao de Cesantes
REDONDELA

O BNG de Redondela, volve
demandar a pilotaxe do Peirao
de Cesantes. A deputada Ale-
xandra Fernández presentou a
emenda aos Orzamentos de Xun-
ta, ante a Confraría e Asociación
de Mariscadoras.

“Ademáis de demandar un
millón e medio de euros para a
pilotaxe de todo o Peirao, imos
presentar diversas iniciativas,
para poñer enriba da mesa a
viabilidade desta infraestructura”,
comprometeu a nacionalista no
encontro mantido este sábado.
Na xuntanza que tivo lugar no
propio Porto cesantino, Fernán-
dez expuxo a necesidade de tra-
ballar conxuntamente tanto no
eido institucional, e da propia
presión das asociacións impli-
cadas.

Rematado periodo de pre-
sentación de alegacións aos or-
zamentos galegos, iníciase esta
semana o debate en Comisións
das diferentes propostas. “Pre-
sumiblemente o PP manterá o
voto en contra de esta iniciativa
como sistemáticamente vén fa-
cendo estes anos. Existen outras
vías para que a pilotaxe se realice.
Aí entraría a presentación de
diversas propostas no Parlamen-
to, das que se dará puntual in-
formación”, comprometeu a de-
putada nacionalista.

Portos de Galiza, presentou
un Proxecto de remodelación
parcial do Peirao en plena cam-
paña das Autonómicas, que non
conta co apoio nin de mariñeiros
nin mariscadores e mariscadoras.
“A proposta recolle a construc-
ción dun treito final do Peirao
co obxectivo de dar exclusiva-
mente servizo ás navieras que
realizan actividades en San Si-
món. Non se tén en conta a pi-
lotaxe dos primeiros 200m que
serían os que prestarían servizo
ás embarcacións profesionais”.

“Consideramos imprescin-
díbel unha reforma completa pi-
lotando todo o Peirao, co que se
facilitaría a rexeneración do areal
de Cesantes. Un factor medioam-
biental, e apoio ao sector maris-
queiro, moi relevante para esta
parte da Ría incluída en Rede
Natura”, sinalou a deputada do
BNG.

No encontro coas asociacións
destacouse a necesidade de poñer
en valor unha explotación eco-
nómica respetuosa con medio
mariño, da que poden vivir moi-
tas familias da nosa bisbarra.
“Necesitamos a complicidade
entre administracións e sectores
implicados, todo o contrario do
que está a facer a Xunta de Ga-
liza”, sinalou Alexandra Fer-
nández.

No encontro tamén partici-
paron membros do BNG, no
que o voceiro municipal, Xoán
Carlos González, fixo referenza
ás emendas presentadas para
Redondela. Melloras na de se-
guridade viaria na estrada que
une o casco urbán con Amoedo,
ao seu paso por Reboreda; vi-
venda de carácter social; recu-
peración do Cargadoiro Cotto
Wagner; cubrir os patios dos
centros educativos; entre outras.

REDONDELA

A concellería de Medio Am-
biente da que dependen as obras
de saneamento e abastecemento
do Concello de Redondela man-
da unha mensaxe de tranquili-
dade a veciñanza. Asegurando
rotundamente que a obra de
Servizos e pavimentación da
contorna do Pazo Torres Agrelo
ten partida orzamentaria reser-
vada e que se contratará cando
teña todas as autorizacións sec-
toriais favorables. Mantense así
o compromiso do equipo de
goberno que xa deixou claro a
finais do ano 2019, informando
que o proxecto sufriría modifi-
cacións para corrixir os pro-
blemas coa autorización de pa-
trimonio e que tería reserva or-
zamentaria garantida. Volveuse
a reafirmar o compromiso en
nome do equipo de goberno
por parte do Concelleiro de
Medio Ambiente Roberto Villar
en varias xuntanzas coa veci-
ñanza e partes interesadas a fi-
nais deste ano 2020. Polo tanto
seguen sen cambio de rumbo
as intencións deste Concello de
executar o proxecto en canto
ADIF resolva favorablemente
a autorización para a execución
das obras , pois o resto de auto-
rizacións xa están concedidas.

O proxecto orixinal do go-
berno anterior era imposible de
executar pola desautorización
da Consellería de Cultura e Pa-
trimonio comunicada ó Concello
en Febreiro do 2019.

“Este proxecto foi vendido
a “bombo e pandeireta” sen
ningún tipo de reparo polo PP
nas eleccións municipais de
Maio de 2019, cunha autoriza-
ción desfavorable de Febreiro
de 2019 as súas costas. E ven
agora a señora Amoedo a dar
leccións de transparencia en-
velenado a veciñanza con tra-
palladas mediáticas de fin de
semana”, afirma o Concelleiro
de Medio Ambiente. Un pro-
blema que quedou resolto coa
eliminación do trazado da rede
de saneamento do interior do
Pazo Torres Agrelo, cun novo
trazado alternativo aportado por
un técnico municipal en febreiro
de 2020 (tramitado en estado)
de alarma e que foi autorizado
por patrimonio o pasado mes
de novembro. Polo que este
proxecto xa conta con un paso
máis para ser unha realidade a
falta da autorización de ADIF,
todo o contrario do que intenta
afirmar a voceira do Partido
Popular con declaracións tóxicas
nos medios de comunicación.

A concellería de Medio
Ambiente da explicacións sobre
a obra de saneamento en Torres
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O BNG redondelán califica de “labazada á
veciñanza o mantemento da Peaxe”
REDONDELA

O BNG de Redondela ven
de presentar un comunicado no
que consideran que “o PSOE,
volve a incumprir os seus acor-
dos, ninguneando a Redondela”.
Prantexan as mobilizacións como
única alternativa.

Dende a organización na-
cionalista respostan aos últimos
acontecementos que teñen a ver
co mantemento e suba da Peaxe
de Rande. “Rexeitamos esta po-
lítica de deixar que Audasa faga,
e goberno de Sánchez siga sen
solucionar esta débeda histórica
con Redondela e bisbarra”, afir-
man. Critican a falta de rigor e
compromiso amosada unha vez
máis dende o PSOE, con quen
o BNG chegou a un acordo para
investir a Pedro Sánchez como

presidente, a cambio de eliminar
este pago. 

A viaxe entre Vigo e Re-
dondela, incrementouse en cinco
céntimos dende o un de xaneiro,
ata alcanzar o euro por viaxe en
cada sentido. “Dos prezos máis
altos de todo o estado. Trátase
dunha auténtica estafa, á que o
goberno de Pedro Sánchez, non
lle quere dar solución. Unha ac-
titude prepotente de agravio cara
aos veciños e veciñas”, consi-
deran dende o BNG. 

Saen ao paso das manifesta-
cións do secretario xeral de in-
fraestructuras, do Ministerio de
Transporte, nas que afirma que
os descontos das Peaxes da AP9
implementaranse no primeiro
semestre do ano. “Descoñece
cal é a realidade do noso concello,

posto que ademáis do custo eco-
nómico para particulares e trans-
portistas, súmase a saturación
das estradas que cruzan por Cha-
pela, que cómpre aliviar. Isto é
unha labazada en toda regra á
veciñanza, pola que non imos
tolerar”, denuncian.

Consideran os e as nacio-
nalistas que a Supresión da Pea-
xe de Rande, vai supoñer un
aforro económico importante
para os usuarios e usuarias, que
nunha situación de crise como
a actual verán reducido os pagos
diarios por só 5qm. “Mesmo
será un estímulo para que a
empresa de transporte público,
aumente as frecuencias na liña
Vigo-Redondela, co que se po-
dería reducir o número de ve-
hículos que entran na cidade
olívica”, consideran.

Dende o BNG sumanse ao
chamamento da Asociación de
Veciños e Veciñas de Chapela
ás mobilizacións. “Poñémonos
á súa enteira disposición, apoian-
do este tipo de iniciativas. Em-
prazamos ao conxunto da ve-
ciñanza, colectivos e asociacións
para sumarse e  acadar o ob-
xectivo final da Supresión da
Peaxe en Rande”, rematan na
súa nota.

REDONDELA

O novo sistema colocouse
na ponte que marca o inicio do
paseo para ser testeado e con-
tinuar a súa instalación naqueles
lugares que habitualmente son
afectados polas xeadas O Con-
cello de Redondela vén de ins-
talar na ponte do paseo da Por-
tela, unha malla antiesvaramen-
to, un sistema innovador, res-
pectuoso co medioambiente e
totalmente reciclable, que pro-
texera de caídas aos usuarios e
usuarias dos paseos.

Redondela colocará unha malla
antiesvaramento no paseo da
Portela

Casa Paco, Redondela recolle
alimentos para Caritas
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indignación veciñal pola acumulación de
residuos dunha empresa en cepeda
PAZOS DE BORBÉN

Enormes cantidades de palés
de madeira e de plásticos que
terminan ciscados pola zona ou
queimados sen control ningún,
chatarra, coches abandonados...
é a terrorífica imaxe que se vai
atopar calquera persoa que se
achegue ao entorno do torreiro
da parroquia Cepeda. O que su-
pón debía ser unha empresa de
reciclaxe en realidade é un au-
téntico vertedeiro incontrolado.

O malestar e a indignación
veciñal medran ao ver que pasa
o tempo e a situación, que se
arrastra dende fai anos, non só
non se corrixe se non que vai a
peor, cos residuos acumulándose
e espallándose sen control. Os
veciños e veciñas pregúntanse,
con asombro, como ningunha
autoridade tomou cartas no asun-
to e apuntan a unha evidente
complicidade do Concello, co-
ñecedor da situación.

Alternativa Veciñal comparte
a indignación veciñal e tamén
sinala unha innegable conivencia
municipal. A agrupación trasla-
dou en diversas ocasións pre-
guntas ao Pleno demandando
explicacións pola situación, ob-
tendo unicamente respostas eva-
sivas por parte do goberno mu-
nicipal. E o que é máis grave, o
propietario da empresa ten co-

ñecemento de cada papel que
rexistra AV no Concello en re-
lación con este asunto.

Ata en dúas ocasións o pro-
pietario da empresa se presentou
no domicilio particular do voceiro
de AV, Luciano Otero, ao día
seguinte deste rexistrar na sede
municipal preguntas ou solici-
tudes para consulta do expe-
diente. Na última destas “visitas”
proferindo amezas directas, “máis
che vale que retires iso porque
estiven no cárcere e non me im-
porta volver”.

Estas ameazas foron denun-
ciadas por Luciano Otero, “un
dos piares da democracia é que
a oposición poidamos fiscalizar

a labor do goberno, non se pode
consentir que se nos queira privar
dese dereito por medio de amea-
zas, nin que o máis botado para
diante e máis amigo do Alcalde
faga o queira sen consecuencias”.
Tamén demandou que se depuren
responsabilidades no Concello
porque “hai persoas que non es-
tán a gardar a debida reserva
coa información á que teñen ac-
ceso polo cargo, utilizándoa en
prexuízo do interese público e
para favorecer a amigos”.

Alternativa Veciñal vai a se-
guir demandando que se adopten
medidas para corrixir esta si-
tuación e estudando a situación
legal desta empresa.

PAZOS DE BORBÉN

O municipio de Pazos de
Borben, adheriuse á iniciativa
europea “Pacto das Alcaldías
polo Clima e a Enerxía” co ob-
xectivo de mellorar a sustenta-
bilidade do municipio, asumindo
o compromiso voluntario de re-
ducir as emisións de CO2 nun
40% antes de 2030, mellorar a
eficiencia enerxética, utilizar
fontes de enerxía renovables
nos seus territorios e desenvolver
medidas para adaptarse ás con-
secuencias do cambio climático.
O Plan de acción fundaméntase
no novo Pacto dos Alcaldías
para o Clima e a Enerxía que
pretende achegar os obxectivos
enerxéticos marcados por Europa
aos municipios de todos os países
europeos.

Por iso os municipios asi-
nantes comprométense a:

Reducir as emisións de CO2
un 40% para 2030

Aumentar a capacidade de
resiliencia de Pazos de Borbén
mediante a adaptación ao cambio
climático.

Á súa vez, o primeiro ob-
xectivo básico apóiase en dous
complementarios que son:

Minimizar o consumo ener-
xético no municipio. Con espe-
cial incidencia no consumo eléc-
trico e de combustibles fósiles,

especialmente o gasóleo A.
Incrementar o nivel de im-

plantación das enerxías reno-
vables. Existindo unha ampla
marxe de mellora e oportunidade
considerando o contexto am-
biental e socioeconómico.

Co fin de conseguir estes
obxectivos realízanse distintas
liñas transversais dividindo as
medidas que se van a realizar
no municipio por sectores para
cumprir a periodicidade dos in-
formes asociados ás distintas
seccións de MyCovennant, cen-
trándose principalmente naqueles
que repercuten de maior maneira
na produción de emisións.

A elaboración deste docu-
mento conta co apoio financeiro
da Conselleria de Medio Am-
biente , Territorio e Vivenda dá
Xunta de Galicia e do Fondo
Europeo de Desenvolvemento
Rexional (FEDER ).”

Plan de Acción para o Clima e a
Enerxía Sostible (PACES)

Brasería Jose

En Redondela, na estrada de Pazos (Antigo bar Puskas).

Proba as nosas espectaculares carnes e
gózaas nunha contorna privilexiada
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Afinais do ano recentemente rematado, Nigrán situouse
como o concello coa vivenda máis cara de toda Galicia, se-

gundo un informe do portal inmobiliario Fotocasa. Case 2.500
euros por metro cadrado. E isto non é algo puntual, é o cumio
dunha tendencia que se ven dando dende fai décadas.

O problema do prohibitivo prezo dos inmobles non se cir-
cunscribe exclusivamente á compra, maniféstase de igual xeito
no mercado do alugueiro, que tamén se dispara ante a escaseza
de oferta de pisos para todo o ano, pois son moitos os propietarios
que prefiren sacar o maior rendemento posíbel a tempada de ve-
rán.

Esta carestía da vivenda leva moito tempo provocando o
mesmo efecto que ata a pandemia ocasionaron os alugueiros tu-
rísticos en innumerábeis cidades de todo o mundo, expulsando á
poboación local, que nos convertemos en auténticos exiliados
urbanísticos. Xente que non se vai a outro lugar a vivir por
elección propia, ou por razóns laborais, ou por amor. Non. Vanse
expulsados polo mercado inmobiliario que non lles permite vivir
alí onde vivían cos seus pais e onde desexaban seguir habitando.

A explicación especulativa acode sempre a falla de oferta, é
dicir, fai falla poñer máis solo no mercado para construír
máis. No caso de Nigrán, ao igual que o doutras localidades
turísticas, isto non é certo. Efectivamente existe unha escaseza
de oferta, pero de oferta de vivenda de prezo regulado  e de
alugueiro de longa duración. Non hai falla de vivendas, máis
da metade das existentes están baleiras pero non están postas
nese mercado. 

A consecuencia desta situación é a substitución, que leva
anos producíndose, de parte da poboación local que se ve obrigada
a migrar en busca de pisos que poidan pagar, por persoas aco-
modadas, na súa maioría de Vigo, que establecen aquí a súa
segunda residencia ou, nalgúns casos, a primeira.

Isto constátase coa posición de Nigrán como o primeiro
concello da provincia e terceiro de Galicia con maior renda per
cápita, non pola gran cantidade de veciños cuns altos ingresos,
senón pola distorsión que introduce que se convertera no sitio
preferido por algúns dos maiores patrimonios de Pontevedra.

Ao mesmo tempo, moitos mozos e mozas do concello, e non
tan mozos, ten que irse a Navia, Tomiño, Salvaterra ou, no
mellor dos casos, Gondomar, para atopar unha vivenda asumí-
bel.

Nigrán leva sendo obxecto de especulación urbanística dende
o século pasado sen que os poderes públicos fagan nada por mi-
tigalo. A única actuación de promoción pública que se recorda
foron as vivendas de mariñeiros de Patos construídas polo réxime
franquista xa hai máis de 60 anos. Fóra diso tan só o intento
desgraciadamente non nato, a pesar de posíbeis erros no proxecto
que se poderían corrixir, do Plan Sectorial de Vivenda Protexida
do bipartito, dentro do cal, o departamento que dirixía Teresa
Táboas tiña previstas varias actuacións no concello.

A chegada de Feijóo truncouno. Como o plan eólico, o banco
de terras e tantos outros proxectos transformadores da parte
nacionalista daquel goberno.

Agora urxe mobilizar vivenda baleira para abaratar os alu-
gueiros. Nesa liña o BNG ten proposto a nivel nacional medidas
de presión fiscal sobre os grandes propietarios para conseguilo.
Ao mesmo tempo a deputada Alexandra Fernández reclamoulle
á Xunta que no novo Plan de Vivenda 2021-2025, asuma como
un obxectivo estratéxico o abaratamento do prezo dese mercado. 

Tamén urxe a regulación que sobre o mesmo se proxecta no
estado para poder actuar en zonas nas que os prezos están dis-
torsionados como ocorre neste caso. Para poder facer o mesmo
que xa se fai en Berlín, por exemplo, que como todos sabemos é
un templo social-comunista.

Exiliados urbanísticos

XABIER RODRÍGUEZ
BNG DE NIGRÁN
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Todos somos de onde nace-
mos pero polo camiño to-

pámonos un lugar onde nos sen-
timos identificados “Ons no meu
corazón” como o libro de Xulio
Santos Pena, esa illa chamada
Ons cruzouse no meu camiño e
no meu corazón. Ons máis ca
unha illa e un “sentimento”, iso
din os insulares e concordo to-
talmente con eles. 

Son veciño e natural de Mos,
e o meu vinculo coa illa, nace da
desconexión dun mundo que en
ocasións quere ir moi axiña e
non se para a gozar da calma,
do silencio, do momento, do en-
torno e do que nos agasalla a
natureza, e todo iso ofrécecho
“Ons”.As súas sendas que rodean
a illa lévante a un mundo máxico
no que terás que pararte obri-
gatoriamente en lugares tan em-
blemáticos como o seu Faro, un
dos máis grandes de España,
sorprenderte co encanto do bu-
rato do inferno, unha rachar
vertical a modo de pozo que co-
necta co mar, cargado de lendas,
contan que en días de temporal
óense gritos de almas que as le-
vou o mesmo diaño. Cerca en-
contrase unha gran cruz branca
que recorda a unha gardamariña
que esvarou e caeu no seu interior
e se nos asomamos ao pozo o
vertixe e impresionante. Segui-
mos camiñando, no sur da illa
atópase probablemente o lugar
máis fermoso de Ons, o “ Mira-
doiro de Fedorentos” un lugar
onde a inmensidade das vistas e
incrible, pódese ver o illote de
Onza, toda a costa da Ría de
Pontevedra e o arquipélago das
Cies cos seus cantís e que roza a
perfección no solpor.

Din que os que nacen en Ons,
aínda que non vivan na illa, lé-
vana sempre no seu interior e
que desexarían, se puidesen, pa-
sar todo ano alí; eu non son ve-
ciño de Bueu coma a maioría
dos insulares, pero síntome se-
guramente igual ca eles, e como
tal e polo cariño especial e ami-
zade que me une a varios dos
veciños, quería denunciar pu-
blicamente o trato discrimina-
torio que están recibindo os in-
sulares dende hai un tempo den-
de as distintas administracións.
Explícome con algúns argumen-

tos ; arrredor dun mes lin unha
noticia que dicía “ Parques re-
clama taxas a uns 15 afectados
por impagos”. Sorprendeume
moito e informeime, evidente-
mente estaban todos ao día de
ditas taxas, o día seguinte sae
de novo outra noticia que di “
Un erro administrativo”, unha
estraña coincidencia ao meu
pensar, ou a lo menos algo sos-
peitoso, cando continuamente
os veciños ultimamente so re-
ciben atrancos ou problemas das
administracións e concretamente
da Xunta de Galicia, falo do fa-
moso e inxusto sistema de acceso
e autorización a illa, un “sistema
de cotas”, que dependendo da
dispoñibilidade numérica un ve-
ciño ou veciña non sabe se pode
invitar a alguén a súa propia
casa, un pouco ilóxico non? Fa-
lamos do seu fogar, pensemos
por un momento que nos pasara
a nós, e díganlle a xente maios
que teñen que facer a autoriza-
ción por medio dunha platafor-
ma web que non e nada sinxela
de empregar, de tolos verdade?.
Péchanlle logo despois de mais

de 30 anos na illa o “Chiringuito
de Area de Cans”, un negocio
familiar que se cumpriu co que
lle requirían e o único chiringo
da illa, unha autentica magoa e
inxustiza. Os servizos médicos
ou sanitarios son mínimos ou
case inexistentes durante case
todo o ano, así non me quero
esquecer dan gran aporte que
se fixo dende as administracións
“ 6 mesas de pedra”en Curro,
que a verdade moita utilidade
non lle vexo e o parecer nin se-
quera cumpren coa normativa,
ademais din que hai un proxecto
para facer un parador no faro a
curto prazo, logo de todo isto e
algunha cousa que seguro que
me queda no tinteiro, parece
estar claro cales son os verda-
deiros intereses da Xunta de Ga-
licia. E evidente que os veciños
e veciñas de Ons non son a súa
prioridade, todo o contrario están
sendo obxecto dunha persecu-
ción, atrancos e dun trato in-
xusto, cando eles simplemente
defenden e o loitan polo seu fo-
gar, a súa terra e dos dereitos
como veciños da illa.

A ILLA DE ONS NO MEU CORAZÓN

opinión / reportaxe de Álvaro dasilva



A agonía do IemenXURXO AGRA DO PAZO
Politólogo

OIemen vive unha guerra civil desde
o ano 2014, que está a provocar

que a poboación deste país de Oriente
Medio ubicado no suroeste da península
arábiga sofra a “peor crise humanitaria
do planeta” segundo a ONU.

Mais o certo é que a historia recente
do Iemen, o país árabe máis pobre e un
dos máis pobres do mundo, ven marcada
polas guerras civís, o conflito e a ines-
tabilidade política.

En 1962 crease a República Árabe de
Iemen (Iemen do Norte) e no ano 1967
fúndase a República Democrática Popular
do Iemen (Iemen do Sur), de orientación
marxista, convertíndose no primeiro
estado árabe comunista.

En 1981 acórdase a creación dun es-
tado unificado, que vería a luz en maio
de 1990 cando xorde a República do Ie-
men. Mais a reunificación non supuxo
en modo algún a inauguración dun pe-
ríodo de paz e progreso para o Iemen.
Desde o principio a unión viuse arruinada
polo resentemento e o desacordo, e en
1994 ten lugar unha pequena guerra
civil como consecuencia do malestar
existente no sur en relación coa unión.

Mentres, nas montañas do norte, as
comunidades xiítas, que representan o
47% da poboación iemení (o 53% é
sunnita), sentíntose igualmente mar-
xinadas polo poder central, comezan a
organizarse baixo a dirección da pro-
minente familia Hutí, e este movemento
comeza a engrosar as súas filas no
medio do descontento crecente co poder

autoritario do presidente do País, Ali
Abdulah Saleh. 

En 2011 Iemen súmase a onda de
revoltas que se producen no mundo
árabe, e que se coñece como Primavera
Árabe, e millóns de iemenís protestan
tanto polas precarias condicións eco-
nómicas do país, cunhas enormes taxas
de desemprego, pobreza xeralizada e
un terzo da poboación sufrindo fame
crónica, como tamén contra a corrupción
e a inestabilidade política, esixindo a
renuncia do Presidente Saleh.

Finalmente, Saleh, Presidente do Ie-
men desde 1990 e previamente Presi-
dente de República Árabe de Iemen (Ie-
men do Norte) desde 1978 até a unifi-
cación, e que comparara gobernar o
país con “bailar sobre cabezas de ser-
pes”, é destituido en 2011.

Mais a situación non mellora coa
formación dun novo goberno liderado
por Abd-Rabbu Mansour Hadi, quen
fora vicepresidente de Saleh, e as aspi-
racións do pobo iemení vense frustradas
unha vez máis. As medidas de austeri-
dade impulsadas por Hadi atopan o re-
xeitamento maioritario do pobo iemení
e unha proposta de división territorial
do país é rexeitada tanto polos hutíes
no norte como polo movemento sepa-
ratista do sur.

A primavera árabe remata nun pe-
sadelo árabe en Iemen. En 2014 varias
faccións comezan a perder a paciencia,
Hadi é incapaz de manter a orde e pro-
dúcese un feito inesperado. Os hutíes,

quen durante a primavera árabe esti-
veran moi implicados nas protestas con-
tra Saleh, selan unha alianza co ex-
presidente. Antigos inimigos xuntan
forzas e a alianza axiña dá os seus froi-
tos, pois o ex-presidente aínda mantiña
importantes apoios no exército.

Xuntos toman importantes zonas do
país, e en setembro de 2014 os comba-
tientes hutíes fanse co control de Saná,
a capital iemení, provocando a fuxida
de Hadi á cidade costeira de Aden, mais
ante o imparábel avance dos hutíes
busca refuxio en Arabia Saudita, a quen
solicita apoio.

Arabia Saudita, quen se ve a si mesma
como a principal potencia musulmá
sunnita, decide que é o momento de
intervir directamente no conflito, pois
a situación no Iemen fai saltar todas as
alarmas en Riad. O desafío xiíta na súa
fronteira sur representa unha amenaza
existencial para a súa seguridade debido
ao vínculo dos hutíes con Irán, o seu
maior inimigo na zona e a maior potencia
xiíta no mundo, polo que non pode per-
mitir que os hutíes controlen o país ve-
ciño. 

Arabia Saudita pretende restaurar o
goberno do Presidente Hadi, protexer a
súa fronteira sur e previr a fragmenta-
ción do Iemen, e conter a crecente in-
fluencia de Irán na rexión. Así que en
2015 Arabia Saudita lidera unha coalición
de varios países árabes, apoiada polos
EEUU, o Reino Unido, Francia e España
entre outras potencias, e deste xeito
desátase a catástrofe. 

En resposta á intervención saudí,
Irán reforza o seu apoio aos hutíes,
transformando un conflito doméstico
nunha ´proxy-war´ internacional, onde
dous grandes poderes rexionais, Irán e
Arabia Saudita, apoian bandos diferentes
nunha guerra nun terceiro país.

O Iemen consúmese desde entón
nunha sanguenta guerra civil, exacer-
bada e sostida pola intervención es-
tranxeira. Mentres a coalición liderada
por Arabia Saudita somete o país a in-
tensos e despiadados bombardeos desde
marzo de 2015 (máis de 19.000 ataques
entre 2015-2019), grupos de dereitos
humanos denuncian a morte de milleiros
de civís, como consecuencia dos ataques
aéreos da coalición contra obxectivos
non militares (mercados, escolas, hos-
pitais, vodas, funerais…).

En 2017 racha a alianza entre Saleh
e os hutíes, despois de loitar durante 3
anos contra as forzas lideradas por Ara-
bia Saudita. Saleh amósase disposto a
falar coa coalición para buscar a fin do
conflito, mais os hutíes considérano
unha traizón e asasínano dous días des-
pois.

Mais o goberno de Hadi ten que
facer fronte a outra amenaza, a do mo-
vemento separatista do sur, apoiado fi-
nancieira e militarmente polos Emitaros
Árabes Unidos (EAU) contra o desexo
de Arabia Saudita. Esta situación parece
amosar unha lixeira grieta entre dúas
importantes pezas da coalición, Arabia
Saudita e EAU, pois cada país procura
os seus intereses e aquí maniféstase
que non sempre coinciden. 

Hai moitas guerras en Iemen, e ou-
tros dous importantes actores veñen
aproveitándose da inestabilidade política
para fortalecerse, Al Qaeda e o Estado
Islámico, o que engade unha maior
complexidade a un escenario xa de por
si ben enmarañado.

E no medio deste brutal conflito, mi-
llóns de iemenís loitan por sobrevivir. A
guerra xa deixoou 233.000 mortos (ONU),
máis de 4 millóns de persoas desprazadas
(ACNUR), máis de 20 millóns sofren in-
seguridade alimentaria (ACNUR), a ex-
pansión de enfermidades como o peor
brote de cólera nunca antes rexistrado,
con máis dun millón de casos (OMS)…

O Iemen ten 29 millóns de habitan-
tes, dos que 24 dependen dalgún tipo
de axuda humanitaria, incluídos máis
de 11 millóns de nenos, a práctica tota-
lidade (UNICEF). E desgrazadamente a
axuda humanitaria aínda foi utilizada
como arma de guerra, xa que cada parte
do conflito foi acusada de ter violado a
lei internacional e humanitaria. En 2015
a coalición encabezada por Arabia Sau-
dita bloqueou o país por terra, mar e
aire facendo case imposíbel a entrada
de provisións, mentres os hutíes tamén
foron acusados de bloquear, destruir ou
apropiarse da axuda. E a poboación ie-
mení precísaa desesperadamente. 

O único xeito de aliviar o sufrimento
da poboación iemení é poñer fin a guerra.
Mais é posíbel a paz no Iemen? O país
está hoxe máis fragmentado que nunca.
Os hutíes non están dispostos a retro-
ceder, milicias no sur apostando pola
independencia, Al Qaeda e o Estado Is-
lámico envalentonados... E o peor de
todo, a maior crise humanitaria do pla-
neta está recibindo moi pouca atención
na maioría do mundo. 

Aínda se a guerra rematara pronto,
Iemen terá que loitar co seu legado nas
vindeiras décadas. Mais malia a catás-
trofe humanitaria na que se convertiu o
Iemen, moitos dos seus habitantes lem-
bran que o nombre do seu país está
unido con Al-Yaman, palabra árabe que
representa a felicidade, e que os romanos
chamaron a estas terras “Arabia feliz”,
polo que aínda manteñen a esperanza
nun futuro de paz, prosperidade e… fe-
licidade.
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Se os orzamentos do estado son malos para
Galiza os da Xunta para o ano 2021 non

son mellores. Buscando Marín polos centos de
páxinas só atoparemos unhas poucas veces o
nome da nosa vila. Mais concretamente só
aparecen as seguintes partidas directas: me-
llora do colector xeral por 219,115€, mellora
do saneamento do río Lameira por 500,835€,
e gastos de capital en partidas de dúas conse-
llarías por 719,950€ e 130,000€ respectiva-
mente.

Ulos cartos para o auditorio? Agochados
nun convenio, o mesmo que o centro de día da
Casa do Mar. E xa sabemos que pasa con eses
convenios, xa sabemos en Marín canto tempo,
cantos anos, tardou en facerse realidade o
novo centro de saúde.

Como ven sendo habitual nos orzamentos
do PP para o 2021 hai moitas partidas xenéricas,
que serven para que as distintas consellarías
repartan os cartos discrecionalmente e de xeito
caciquil. Quedan no ar moitos miles de euros
que hoxe non sabemos onde van parar, e mañá
serán repartidos en moitos convenios feitos á
carta. Unha indefinición orzamentaria para
favorecer sempre aos concellos e ás empresas
“amigas”. 

A nosa alcaldesa-deputada valora positi-
vamente estes orzamentos e, facéndose trampas
ao solitario, mete no mesmo lote dos investi-
mentos para Marín obras xenéricas en concellos
limítrofes. Infraestruturas como o novo Hospital
de Montecelo, a mellora da vella estrada a
Pontevedra, o Plan de Transporte Metropoli-
tano... É dicir plans xenéricos que van beneficiar
a moitos pero que non se poden considerar
como propios do noso concello. Bótalle moita
imaxinación para tapar as carencias dunhas
contas que quedan curtas, unha vez mais, con
Marín

E por se tíñamos dúbidas das formas de
facer do PP na Xunta, estes días volveu saír
publicamente a nosa alcaldesa-deputada a po-
ñer a venda antes da ferida, botándolle a culpa
á pandemia dos posíbeis atrasos nas obras do
colector e do auditorio.

Un concello da dimensión do noso debería
ter uns maiores investimentos que permitiran
dotarnos dos servizos necesarios para non ter
que ir buscalos a outros concellos. Precisamos
maior atención aos maiores, aos novos, unha
biblioteca digna, unha oferta cultural de cali-
dade, solucionar o problema da carestía de
vivenda, unha mellor protección do noso rico
e variado patrimonio histórico e arqueolóxico,
etc. 

Por iso o BNG presentou as seguintes emen-
das aos orzamentos con obras e investimentos
que consideramos necesarios para Marín e
complementan a proposta actual: 

• Posta en valor, sinalización e divulgación
do patrimonio arqueolóxico de Marín 

• Escavación completa do Castro de A Subidá 
• Dotación dunha Casa da Mocidade en

Marín 
• Inicio do Proxecto de construción dun

centro de día en Seixo 
• Actuacións de acondicionamento, limpeza

e mellora ambiental do río Loira 
• Dotación dun Pavillón de deportes en

Seixo.
Con todo estes orzamentos, de saír adiante

tal e como están redactados, non van servir
para mellorar os servizos públicos, a atención
sanitaria e a educación. Non van parar a perda
de poboación dos últimos anos nin a deserti-
zación do rural.

Estamos ante unhas contas que van per-
petuar a dependencia do noso pobo pois con-
solidan un modelo económico terceiromundista
propio de economías dependentes e coloniais.
O goberno da Xunta vai seguir apostando por
encher os nosos montes de eucaliptos, con-
verténdonos nunha enorme latifundio ao ser-
vizo de Ence. Vai continuar vendéndonos ao
capital estranxeiro en detrimento das empresas
propias. Seguirá afogando a sanidade pública
limitando os recursos económicos e humanos
para beneficiar aos fondos de investimento
que están detrás da sanidade privada.

Estes orzamentos non van evitar a deca-
dencia imposta polo PP a Galiza e a Marín.

Orzamentos 2021, e para Marín que?
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Finalizada a campaña
“Ti es a nosa Estrela do Nadal”
MARÍN

O Centro Comercial Aberto
Estrela de Marín, fixo entrega
dos 2 vales compra por importe
de 500€, aos gañadores do sor-
teo celebrado o pasado venres
día 8 de xaneiro, na sede social
de Fecimo.

Deste xeito, Juan José Souto
González recolleu o seu vale
no establecemento que lle en-
tregou a tarxeta que resultou
premiada Peixes Samuel e An-
tía Parada Aldao, fixo o mesmo
no establecemento Galiastur
Salud.

Tal como se explicaba nas
bases da campaña, os premios
outorgábanse ao azar entre to-
das as participacións rexistradas
en www.comerciodomorrazo.
com, Os gañadores/as dos 8
premios de maior contia, de
500 euros cada un (2 por vila),
competían dentro dese gran
“bombo virtual” e que nesta

edición acumulou máis de
80.000 participacións.

Esta entrega de premios pon
fin á campaña que este ano, e
por segunda vez, levou por
nome “TI ES A NOSA ES-
TRELA DO NADAL”, e que
repartiu máis de 15.000 € en
premios, tendo en conta tamén
a participación por primeira
vez do Centro Comercial Aber-
to Estrela de Marín e que na
que de xeito combinado as ten-
das colaboraron no reparto de
máis de 1.000 pequenos aga-
sallos entre os seus clientes.

Das 81.160 tarxetas rexis-
tradas, 23.803 corresponderon
a clientes do concello de Marín.
Con estas cifras, constatamos
que este ano, pese a situación
sanitaria, a Campaña tivo moi
boa acollida e foi un éxito de
participación por parte de es-
tablecementos participantes e
do público.



A VIAXE
XOÁN ALONSO
Corresponsal en Euskadi de A Nova Peneira

Hai cousa dun ano, por estas mesmas
datas, na casa xa andabamos arran-

xando os derradeiros detalles para a nosa
viaxe de volta á Galiza, e así, poder despedir
e recibir un novo ano arrodeados da miña
família e dos nosos amigos cos beizos
mollados.

Hei de recoñecer que son un auténtico
desastre á hora de deixar atados todos
os cabos que supón un traslado familiar,
can incluído. Eu son dos que poderían
sobrevivir con dúas mudas dez días coma
pouco. Polo tanto, é a miña muller, a
miña compañeira a que leva todo o peso
deste simulacro de mudanza de toda a
família.

A verdade é que non sei como demo
fai as contas ou que sistema organiza-
tivo emprega para meter nas maletas
todo canto precisamos, sen deixar nada
atrás.

Dame envexa a ilusión e a intensidade
que pon cada vez que saímos de viaxe. De
non ser por ela, non teriamos celebrado
ningún solsticio no tempo que levamos
xuntos.

¡O meu é fungar por todo! Onde imos
con tanta roupa, meu amor? Para que
raios levamos tanto calzado? Non nos
chega cun abrigo para cada un? Non son
moitos calcetíns, meu ben? 

E así ata que arrancamos o coche e
poñemos o conta quilómetros á cero coma
se non soubésemos de memoria a distancia

entre Errentería e Redondela. Xa son moi-
tos anos indo e vindo. Fuxindo e voltando
pola mesma autoestrada, e, a terra, non
da encollido.

Este ano non imos facer viaxe algunha.
Non está a situación para andar correndo
riscos innecesarios que poderían traer al-
gún problema serio para a xente que ama-
mos ou para nós mesmos.

Este ano, o noso maior acto de amor,
o noso mellor agasallo vai ser a prudencia
e a responsabilidade.

Non sei si chegarán outros tempos
nos que poidamos voltar a arrincarnos a
pel coma tolos, coma adoitabamos facer
antes de que chegaran malas novas alén
das nosas fronteiras, pero, para cando
cheguen eses tempos, agardo poder con-
tárvolo todo coas miñas palabras, sen
medo.

Polo de agora, imos deixar nun caixón
todos os excesos de afectividade destas
datas para outra ocasión mellor.

Xa nos decatamos de que as calores
do verán non foron quen de manternos a
salvo ainda que foron moitos os chamáns
que falaban dos poderes milagreiros das
altas temperaturas.

É curioso o doado que resulta convencer
á xente dunha idea por moi tola que esta
pareza. Abonda con repetir unha frase
dúas veces e xa tes o circo montado. Logo
dunha semana, xa tes un feixe de segui-
dores capaces de meter a man no lume e
asegurar que a Terra é plana, que Cristo
fundou a nosa civilizacíón ou mesmo que
Franco era un bo home e mellor avó.

Días atrás, o meu amigo Luis guindaba
unha pregunta ó aire,” a ignorancia facilita
a manipulación ou a manipulación deriva
da ignoracia? Ahí vos deixo o meu agasallo
de Nadal, xa tendes traballo para estes
días.

Nós, imos ficar na casa. Polo de agora,
nada de viaxes. Xa haberá tempo de arrin-
carnos a pel e durmir nos vosos bébedos
brazos.
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Descontento coas obras que se veñen
realizando na rúa A Estrada
MARÍN

As obras de humanización que se
están levando a cabo na rúa A Estrada,
teñen á veciñanza descontenta xa que
o proxecto non contempla a realización
de explanadas nas entradas dos edificios
para facilitar a accesibilidade. Estes
veciños mantiveron unha xuntanza  co
técnico da obra para solicitar as melloras
ás entradas as súas vivendas, ao que a
persoa encargada respostou que son
os edificios os que se teñen que adaptar
á nova beirarrúa.

Todos os edificios da rúa A Estrada
xa contaban coas explanadas de acceso
ás entradas, algunhas construídas dende
hai mais de 30 anos, xa que a pendente

desta rúa é bastante pronunciada. Por
todo isto, a portavoz municipal do
BNG, Lucía Santos, solicitou no Pleno
Municipal celebrado este pasado xoves
14 de xaneiro, que o Concello que é
quen promove esta obra debe realizar
as modificación que sexan precisas.
Primeiro, porque as explanadas xa
existían con anterioridade á obra que
se está realizando e en segundo lugar,
porque a Administración Local ten a
responsabilidade de velar para que non
existan barreiras arquitectónicas que
dificulten a mobilidade, polo que é
responsabilidade do Concello realizar
as melloras que sexan precisas para
adaptar os accesos aos edificios.

Bueu repara unha decena de bancos
BUEU

Félix Juncal, alcalde de Bueu, sa-
lientou o bo traballo da brigada de
obras e servizos municipal e do persoal
do Plan de Emprego da Deputación
de Pontevedra. Precisamente, ao longo
das últimas semanas, o carpinteiro
contratado no marco deste plan de
emprego provincial encargouse da re-
paración dunha decena de bancos si-
tuados no casco urbano, que foron
feitos dende o comezo, incluíndo a re-
alización dos taboleiros, o lixado, o
vernizado e o tratamento posterior.
Catro destes bancos sitúanse na rúa

Matilde Bares, dous en Castelao, catro
no Parque Ramal dos Galos e un na
contorna da Casa da Música Manuel
Omil. A iso hai que engadir a instalación
dunha mesa con bancos no Parque
Ramal dos Galos, que xa se fixo hai
un mes a petición das persoas usuarias
deste espazo no que sitúa a Biblioteca
Municipal Torrente Ballester.

O alcalde condenou as actuacións
de vandalismo que se produciron en
meses previos, como foron as pintadas
da porta da Casa Consistorial ou as
que apareceron nos bancos da Praza
Massó.

Aprazada a VI Regata de Traiñeiras
Memorial Pepe O Ruso
BUEU

O Concello de Bueu e o Club do
Mar Bueu – Teccarsa decidiron cancelar
a VI Regata de Traiñeiras Memorial
Pepe O Ruso. A decisión vén motivada
polas novas restricións establecidas
pola Xunta de Galicia ante o aumento
de casos de Covid-19 na comunidade.
Así, e por cautela, a proba, na que es-
taban inscritas vinte e unha embarca-
cións, aprazarase para outro momento
no que as circunstancias sanitarias per-

mitan celebrala, como salientaron Ri-
cardo Verde, concelleiro de deportes,
e Javier Pazos, membro da directiva
do club, na rolda de prensa deste xoves.
Este evento xurdiu no ano 2016 como
unha homenaxe a José Novas Fazanes,
máis coñecido como “Sr Pepe” ou
“Pepe O Ruso”, unha persoa que tra-
ballou durante moitos anos e dunha
forma totalmente desinteresada polo
fomento do deporte do remo na vila
bueuesa. 
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A última vez que falamos dixérasme
que este era o teu último mandato e
que non tiñas previsto volverte pre-
sentar nas municipais do 2.023. Se-
gues mantendo a mesma posición?

Eu sigo mantendendo esa posición,
que é firme. Nesta vida non hai nin-
guén imprescindible e, como che di-
xen no seu momento, este será o
meu último mandato.

No 2023 vaste retirar definitivamente
da vida política,  ou só dos cargos
institucionais?

Eu seguirei en Esquerda Unida, pero
como militante de base,  botando
unha man no que poida. Non teño
pensado ocupar ningún tipo de cargo,
nin institucional nin na miña organi-
zación política.

Falando de Esquerda Unida. Avalas
a xestión da executiva nacional ga-
lega liderara por Eva Solla?

Teño unha posición crítica coa xestión
da executiva actual. O noso resultado
electoral non se deu por casualida-
de.

Esquerda Unida como organización
política autónoma e independente
ten futuro?

Eu creo que si, sempre que saiba
buscar o seu camiño que é contribuír
con lealdade e intelixencia á unidade

XOSE MANUEL PAZOS, ALCALDE DE CANGAS

O alcalde de Pazos afronta os últimos anos do que será o seu derradeiro
mandato,  pois manifesta a súa intención de retirarse da práctica política,
nunha situación política moi complexa, coa esquerda canguesa, que
representa ao seu espazo político, en pleno e complexo proceso de
recomposición, cunha evolución de moi difícil prognóstico.Malia todo,
reivindica con orgullo os anos de goberno de ACE e apela á necesidade de
deixar paso ás novas xeracións para poderen recompoñer a unidade do que
un día foi o xermolo en Galicia do que agromou AGE e as Mareas. Pazos é un
gran conversador co que sempre é un pracer compartir unha caña e coñecer
a súa visión da realidade política. Cando a súa alcaldía sexa xa historia, será
un pracer, para min, poder seguir gozando das conversas con el.

“A MIÑA VONTADE DE QUE ACE E AVANTE
ACABEN SENDO, ANTES DAS PRÓXIMAS
MUNICIPAIS, UN ESPAZO ÚNICO É INEQUÍVOCO”



da esquerda que está fóra do espazo
da esquerda nacionalista.

Ti es unha persoa con moitas inque-
danzas culturais,  e apaixoado do
teatro en particular.Corríxeme se me
equivoco pero creo que cando te
retires da política vaslle dedicar moito
tempo ás túas grandes paixóns?

Non te equivocas. Deixei de facer
moitas cousas no eido da cultura
porque a política é moi absorvente,
e teño a ilusión de recuperalas todas.
Asegúroche que cando abandone a
vida política, non teño a intención
de aburrirme.

Ben, Falemos de Cangas. A día de
hoxe, 5 de xaneiro, malia que pode
ser moi cambiante en pouco tempo,
cal é a situación epidemiolóxica do
teu pobo?

Como ti dis, pode mudar, pero agora
mesmo temos 53 casos activos e es-
tamos en tendencia descendente. In-
sisto en que esto pode cambiar, a si-
tuación segue sendo moi perigosa. E
a prudencia debe de ser extrema.

En Cangas xa se comezou( 5 de xa-
neiro) a vacinar á xente?

De momento só aos usuarios e usua-

rias da residencia de Aldán.
Nas túas redes sociais publicaches
unhas fotos, moi duras, de persoas
facendo extensas colas ao frío, nas
portas do centro de saúde. Contex-
tualíza esa situación? 

Ese é un serio problema que temos.
Desde o centro de saúde fálase da
falta de espazos para a xente, pero
eu creo que se pode remodelar e
acondicionar eses espazos, xa que
persoas que acoden a facer análises
radiografías ou calquera outro tipo
de proba teñen que esperar fóra, nun-
has circunstancias climatolóxicas moi
adversas.

Non se tomou ningunha medida?
Si, pero ao meu xuízo claramente
insuficiente. Cubrir cunha mampara
a zona de urxencias co cal se habilta
un espazo para a xente pero segue
habendo frío porque está no exterior.
Nós aprobamos no pleno unha moción
para esixirlle ao Sergas unha remo-
delación, pero non moveron ficha.
Seguiremos pelexando, porque non
se pode consentir esa situación propia
do terceiro mundo.

A concelleira Dolores Hermelo, do
PP de Cangas, mani-
festabase moi crítica
no Faro de Vigo, co
que ele definía como o
“ desparrame ilegal de
pintura na rúa Méndez
Núñez”, que tes que
dicir?
Esa actuación supuxo un
gasto só de 600€.O que
se fixo nesa rúa está na
liña de traballo de moitas
ciudades de Europa, que
procuran espazos huma-

nos e sostibles.O que fixemos en
Méndez Núñez foi pintala, adecuala
ao que é unha rúa peonil, e xerar es-
pazos para os peóns nunha rúa inne-
cesaria para o tráfico rodado. O PP
ten alí a súa sede e non lle debe de
gustar que pase a xente por aí.Esta
actuación propiciou que se unisen
dúas zonas peonís e se construíse un
espazo urbano humano e accesible
para as persoas.

Que vai pasar co aparcadoiro de
Altamira?

Ese aparcadoiro vai estar aínda tempo,
porque esa actuación non se desen-
volve da noite para a mañá.

E no que respecta á piscina de Balea?
Coa piscina temos un problema re-
lacionado co momento no que esta-
mos. Hai dúas posibilidades : a mu-
nicipalización do servizo, que é cla-
ramente a nosa posición, algo que
non sería excesivamente costoso, aín-
da que habería que sair do plan de
axuste pois ata ese momento non
podemos asumila, e a outra opción é
a que defende o PP que é unha con-
cesión, algo que non é viable pois
nesta situación ningunha empresa
iría xa que a situación sanitaria impide
a asistencia suficiente de usuarios
para que lles sexa rentable. Xa que
logo, moi ao meu pesar, de momento
teremos que seguir cunha prestación
de servizo, como estamos agora.

Un dos eixos cos que chegou ACE ao
goberno de Cangas, foi o contecioso
con Aqualia.Cando deixes a alcaldía
será posible ter ese asunto arranxado,
ou polo menos encamiñado?

Encamiñado eu creo que si. Agora
mesmo estamos nos últimos esforzos
do pulso. Aqualia acaba de gañarnos

unha sentenza xudicial polo tema
das tarifas.Nós recurrímolo e volve-
mos a inistir na nulidade do contrato.
Agardo que a xustiza nos dea final-
mente a razón.Se non nola dan, tere-
mos que aguantar os 20 anos que
quedan dese contrato que, non nos
esquezamos, asinou Sotelo e actua-
remos en consecuencia.

Que significa “ actuar en conse-
cuencia”?

Obrigar a empresa a cumplir estrita-
mente todo o que asinaron.Estaremos
enriba deles ata o máximo, sancionando
calquera comportamiento que se aparte
do contrato.Eu non me quero marchar
da alcaldía sen deixar encamiñado o
problema con Aqualia.

Outro tema recorrente na oposición
do PP é o asunto do CIS( centro in-
tegral de saúde).Cal é a túa posi-
ción?

O PP só se quere enterar do que lle
mandan desde Santiago, que están
empeñados en facer un CIS para subs-
tituir ao centro de saúde actual.Pero
o pobo de Cangas de forma abruma-
doramente maioritaria, 2/3 da corpo-
ración municipal, xa nos manifestamos
dicindo que o que queremos é un
CAR( un centro de alta resolución)
que nos permita cubrir as nosas nece-
sidades sanitarias sen termos que ir a
Vigo. Se a Xunta nos di que se constrúe
un CAR, nós pomos o terreo ao seu
dispór de inmediato.

Como valoras o Plan da Mancomu-
nidade do Morrazo sobre a vosa
comarca como destino turístico sos-
tible?

Valóroo de maneira moi positiva.O
plan de desenvolvemento común do
Morrazo como unha unidade apoiá-
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Proposta de Orzamento Municipal 2021 en Cangas
CANGAS

A día 28 de decembro o Concelleiro
de Facenda achegou unha proposta de
orzamento municipal para o novo ano
2021. Nese documento entregado aos
grupos da oposición debería estar re-
flectidos os orzamentos para novos pro-
xectos a emprender polo goberno mu-
nicipal, partidas para novos investimentos
que fagan avanzar o noso concello (pobo
non ten significado físico, só sociolóxico),

pero en cambio son moitas as dúbidas
que xorden nun primeiro achegamento
ao documento.

Agradeceron o convite do concelleiro
para tratar de solventar algunhas das
dúbidas na xuntanza convocada, pero
xa avanzaron que é moi importante co-
ñecer tamén o grao de execución do or-
zamento anterior, orzamento con partidas
específicas pola emerxencia COVID, e
saber como foron xestionadas esas par-

tidas en cada área, sobre todo aquelas
que aumentaron os seus orzamentos
para facer fronte ás consecuencias eco-
nómicas e sociais da pandemia.

Ao mesmo tempo, para falar do or-
zamento falta tamén por coñecer o Plan
Concellos 2021 peza fundamental para
poder organizar os investimentos do ano
2021, e poder executar proxectos ben
con fondos propios do Concello, ou ben
a cargo do Plan da Deputación.

MOAÑA

Despois do parón das festas o Plan
Revitaliza da Deputación de Pontevedra
inicia as actividades lúdicas en centros
de ensino nunha semana coa axenda
completa na que chegará a cinco co-
marcas: Arousa, Val Miñor, Condado,
Morrazo e Baixo Miño. No día de hoxe
os técnicos do CEIDA levarán os obra-
doiros didácticos sobre compostaxe ao
CEIP Viñagarande de Deiro en Vilanova
e ao CEIP Serra de Vincios de Gondo-
mar, onde as crianzas de Infantil e de
primeiro de Primaria gozarán con ‘Os
bichocos e a composteca’ e co xa co-
ñecido e reclamado ‘Xogo da miño-
ca’.

A semana continuará mañá martes
en Ponteareas, no CEIP Nosa Señora
dos Remedios de Ponteareas, tamén
coa rapazada de Infantil e ‘Os bichocos’,
e no CEIP Serra de Vincios de Gondo-
mar, onde lle tocará ás clases de segundo
de Primaria aprender máis sobre como
se produce compost cos biorresiduos.

En Moaña, o persoal técnico do CEI-
DA estará no IES Paralaia coa actividade
‘Quen vive aí?’ o mércores, xoves e
venres para o alumnado de diferentes
cursos de primeiro da ESO e de Bacha-
relato. O xoves tamén haberá actividade
no CEIP nº1 de Tui, con formación da
ANPA e o profesorado.

Tal e como aconteceu no primeiro
trimestre do curso todas as actividades

didácticas sobre compostaxe están adap-
tadas ao ‘momento Covid-19’, reducindo
o número de persoas participantes,
mantendo a distancia física e as medidas
sanitarias correspondentes co fin de
evitar os posibles contaxios dentro do
ámbito educativo. 

As actividades dispoñibles para os
centros de ensino poden consultarse
na web revitaliza.depo.gal, e consisten
fundamentalmente en propostas pre-
senciais “atractivas” para o alumnado
a pesares da pandemia. A grandes liñas
mantense o perfil dos obradoiros do
curso pasado, pero sendo aínda máis
demostrativos e sen movementos e in-
teraccións entre as e os participantes,
dividindo os grupos noutros mais pe-
quenos no caso de ser necesario, e am-

pliando o número de persoal de moni-
torado, cunha proposta personalizada
tanto na duración, número de partici-
pantes, espazos a empregar e circuns-
tancias de cada centro. O interese polo
programa Revitaliza nos centros de en-
sino está claramente ‘in crescendo’. As
actividades para escolares chegaron no
ano 2020 a máis de 8.000 escolares,
unha cifra considerada como todo un
éxito por parte da Deputación xa que,
ademais, aumenta ao contabilizar os
datos por cursos escolares: no 2019-
2020 celebráronse 420 obradoiros para
9.628 crianzas -a pesares de que o ter-
ceiro trimestre non foi operativo-, e só
no primeiro trimeste do vixente curso
contabilizáronse 2.055 nenos e nenas
en 138 actividades.

O Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra retoma
con forza a súa actividade escolar tras as festas

molo con toda a enerxía do mundo. En
xeral a valoración positiva exténdese
non só a ese plan en concreto, senón
tamén á Mancomunidade en si, que co-
meza a traballar por obxectivos moito
máis amplos que ser unha xestora do
lixo. Camiñando cara a ser un organismo
útil e funcional que foi para o que foi
creado.
A situación política da esquerda de
Cangas é máis complexa có máis com-
plexo texto ao que se enfrentara calquera
exiptólogo ao longo da historia. Confé-
some incapaz de predecir que é o que
pode ocorrer de aquí ás próximas muni-
cipais
Un alcalde que xa morreu dicía “Cangas
é moito Cangas”, e efectivamente Can-
gas é moi complexa.Eu saudei o nace-
mento doutras alternativas á tradicional
división en 3 do espazo político galego
(PP, PSOE, BNG). En Cangas sempre
houbo unha situación máis complexa
que esa, pero agora mesmo, concordo
contigo en que é complexa de máis.Eu
agardo que de aquí ás próximas muni-
cipais haxa unha peneirada na política
local e o espazo político de ACE e de
AVANTE ten que ser un,  porque é o
mesmo en realidade, pero por desgraza
algunha xente sobramos para poder re-
modelar ese espazo político.

Mariano Abalo é un dos que sobran?
Eu voume retirar e esa é unha decisión
miña.O que faga Mariano Abalo, Tomás
Hermelo, ou Ánxela Vizoso terá que
ser decisión de cada un deles. Hai unha
serie de persoas que levamos moito
tempo e cada quen terá que tomar a de-
cisión que lle pareza, pero a situación
de que o que é o mesmo espazo se pre-
sente en dúas candidaturas, non pode
nin debe continuar así.

Entón, ti afirmas rotundamente que
a túa vontade de que ACE e AVANTE
sexa un espazo só, é inequívoca?

Si.E reafírmome no que che dixen an-
tes.Non estaría mal cambiar de caras

Cangas é unha vila socioloxicamente
de esquerdas.En verdade non sería
unha irresponsabilidade manifesta que
no 2023 o PP recuperase a alcaldía?

Sería máis que iso, sería un delicto po-
lítico de primeira liña.
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NIGRÁN

Nigrán ven de investir
9.500 euros na compra dun
piano de cola Yamaha negro
pulido de 151 cm (e a corres-
pondente funda acolchada a
medida) para poder ofrecer a
aprendizaxe deste instrumento
na actividade municipal de
Música, conformada actual-
mente por 58 alumnos de gui-
tarra e violín. O obxectivo do
Concello é poder ofrecer desde
este mesmo curso esta nova
posibilidade, polo que abrirá
nas vindeiras semanas un pe-
riodo de preinscrición co ob-
xectivo de determinar a nece-
sidade horaria en función da
demanda.

“Ademais de abrir o abano
a unha actividade de Música
con máis opcións, será un dos
instrumentos en propiedade
do Concello que se incorporará
á futura Escola Municipal de
Música que desexamos fundar
na actual Biblioteca unha vez
esta se traslade”, explica o al-

calde, Juan González, quen
engade que o piano permitirá
tamén ofrecer moitísimos máis
concertos de música clásica
sen o custe engadido de ter
que alquilar o instrumento e
pagar o desprazamento. “É un
investimento en cultura do que
estamos moi orgullosos, é un
salto en calidade, poucas fa-
milias se poden permitir ter
un piano de cola na súa casa e
aquí estará a disposición de
toda aquela persoa que desexe
formarse”, resume.

O obxectivo próximo do
goberno local é dar o paso
cara unha Escola Municipal
de Música homologada que
conte coa súa sede na actual
Biblioteca do Ceán (unha vez
que esta se traslade a súa nova
ubicación en Nigrán). “Cada
vez hai máis persoas interesa-
das en formarse nun instru-
mento e desde o Concello con-
sideramos que é unha obriga
das administracións facilitar
o acceso á música, tal e como

xa se fai co deporte ou coas
bibliotecas, por iso cremos
nese proxecto”, explica Gon-
zález, quen incide en que nunha
Escola Municipal se pode im-
partir ensinanza musical re-
glada e non profesional como
xa se fai en outros municipios
con gran éxito, “é algo máis
que recibir clases, trátase dunha
formación integral básica que
axuda a desenvolver as capa-
cidades creativas de cada quen
e a súa sensibilidade”. 

Así, cumpren unha valiosa
función social, formativa e
cultural e teñen un carácter
esencialmente práctico desde
idades moi temperás, podén-
dose adaptar ás posibilidades
e recursos de cada municipio.
“O certo é que estas escolas
configúranse como centros for-
mativos e de difusión cultural
de gran calado e excelente
acollida entre a poboación, así
que temos claro que ese é o
noso obxectivo”, conclúe o al-
calde.

Compran un piano de cola para ofrecer
este aprendizaxe na actividade de música

NIGRÁN

O Concello de Nigrán ven
de investir 40.000 € con cargo
ao remanente de Tesourería
para mudar a pista do Pavillón
Municipal de Panxón por PVC
de 6 mm dando así un gran
salto de calidade nas súas ins-
talacións. Desde a súa orixe, a
pista era de formigón pulido,
resultando demasiado ríxida e
menos saudable para celebrar
competicións e previr lesións.
Con este troco realizado pola

empresa Sport Equipalia, usua-
rios e clubes ven cumpridos
os seus desexos de actualización
da mesma.

Este pavimento sintético
deportivo cubre toda a pista
de 40x20 metros, sendo o in-
terior en color imitación ma-
deira e o exterior azul. A mesma
foi marcada para futbol sala e
balonmano, basket e mini-bas-
ket, tengo o escudo do Concello
no centro e as letras Concello
de Nigrán nos laterais.

A pista do Pavillón Municipal
muda o pavimento por PVC

NIGRÁN

Nigrán dará un paso máis
no seu proxecto 'Un Nigrán
para todos' de eliminación de
barreiras físicas e cognitivas
facilitando o emprego das pra-
zas de aparcamento habilitadas
para persoas discapacitadas
mediante unha novidosa apli-
cación móbil única en Galicia
e que en España só funciona

en Beasain (País Vasco). Así,
o goberno local consignará
9.500 € do vindeiro orzamento
á instalación da tecnoloxía Par-
king Gapp, desenvolvida pola
empresa galega Imagina Inge-
nio S.L, con longa traxectoria
en solucións IOT, para moni-
torizar mediante sensores 30
prazas do casco urbano de Ni-
grán. 

Nigrán facilitará o emprego
das prazas de aparcamento
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GONDOMAR

O alcalde de Gondomar, Paco
Ferreira, acompañado pola De-
legada da Xunta de Galicia en
Vigo, Marta Fernández-Tapias,
inaugurou o obradoiro de em-
prego “Crea e Coida Miñor II”,
que se desenvolverá en convenio
cos concellos de Baiona e Ni-
grán, cuxos alcaldes Carlos Gó-
mez e Juan González tamén
participaron no acto.

O rexedor gondomareño
agradeceu unha vez máis a co-
laboración do goberno galego
nunha materia tan sensible como
é a política de emprego e subli-
ñou que “é preciso que as ad-
ministracións xuntemos forzas
e traballemos en obxectivos co-
múns para todos, como é a crea-
ción de emprego e favorecer a
inserción laboral da nosa veci-

ñanza en paro”. Destacou o bo
resultado destes talleres duais
que facilitan durante o tempo
da formación un contrato laboral
aos participantes, e que “no caso
do anterior plasmouse na con-
tratación por parte de diferentes
empresas dun 50 por cento das
persoas formadas nel”.

Pola súa banda a delegada
da Xunta, Marta Fernández coi-
nicidiu co rexedor de Gondomar
á hora de destacar a necesidade
de traballar conxuntamente en
medidas que “logren unha in-
serción laboral real e a formación
adecuada para que sexa posible”,
animando aos novos beneficia-
rios do taller “a aproveitar esta
ocasión que se vos da.”

“Crea e coida Miñor II”, é
financiado pola Xunta con
350.000 euros e unha aportación

de algo máis de 3.000 euros por
Baiona, Gondomar e Nigrán,
respectivamente. Os dous obra-
doiros, cun máximo de 10 alum-
nos/as en cada un, facilitarán
aos participantes un contrato de
traballo no concello co salario
mínimo interprofesional durante
os 9 meses de duración da for-
mación, que será eminentemente
práctica en ambas as especiali-
dades que se ofertan.

Ademais da materia especí-
fica relacionada coa atención
sociosanitaria e o deseño de pro-
dutos gráficos, obxecto de ambos
os talleres, os alumnos-traba-
lladores recibirán formación
complementaria en cuestións
craves para a procura de emprego
e acceso ao mercado laboral
como son a prevención de riscos
laborais, igualdade, etc.

Gondomar inaugura o obradoioro de
emprego “Crea e coida Miñor II”

GONDOMAR

Paco Ferreira, reuniuse con
responsables da compañía UFD,
distribuidora do grupo Naturgy,
para analizar os problemas re-
xistrados este nadal en Gondo-
mar, debido aos cortes fornezo
eléctrico durante horas no mu-
nicipio, así como estudos de
futuras accións encamiñadas a
buscar unha solución a estes
problemas.

A compañía é consciente do
sucedido e estudará todas e cada
unha das reclamacións presen-
tadas pola veciñanza.

Na reunión o acalde, mostrou
a súa preocupación polo suce-
dido e traslado o malestar xe-
neralizado dos afectados en días
tan sinalados e fríos como os
ocorridos este nadal, ao delegado

provincial da distribuidora, Fran-
cisco Ramos, e ao xefe de ope-
racións da Zona Sur, Marco A.
Gelpi. No encontro tamén par-
ticipou o Presidente da Entidade
de Morgadáns, Alfonso Misa,
unha das parroquias máis afec-
tadas pola falta de subminis-
tración eléctrica o día de Noi-
teboa.

Ramos comprometeuse a
atender as reclamacións pre-
sentadas, como consecuencia
das deficiencias e cortes de sub-
ministración na cometida e ten-
dido, así como a estudar e evitar
en diante o ocorrido. Para iso a
compañía reforzará a potencia
eléctrica en todo o municipio,
instalando dous novos trans-
formadores na parroquia de Pei-
tieiros.

Dous novos transformadores
de subministración eléctrica
para Gondomar

O TEU
XORNAL

EN GALEGO
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Tomiño realiza unha enquisa de
satisfacción entre os usuarios
da Aula de Estudo

TOMIÑO

O Departamento de Benes-
tar Social do Concello de To-
miño levou a cabo varias ini-
ciativas para que ninguén
quedase atrás este Nadal, en-
tregando axudas para alimen-
tos e outros bens de primeira
necesidade para as familias en
risco de exclusión social, así
como vales para comprar aga-

sallos con fin de que ningún
cativo quedase sen el.

Recibiron un bono para a
compra de agasallos 49 nenos
e nenas menores de 12 anos,
pertencentes a un total de 29
familias. En canto ao reparto
de axudas para alimentos, fo-
ron beneficiadas un total de
22 familias con 58 usuarios en
total.

Axudas para alimentos e
agasallos para este Nadal

GONDOMAR

A Asemblea Veciñal por un
Transporte Digno para Gondo-
mar (AVTG), como entidade
coñecedora da realidade e das
necesidades do servizo de trans-
porte público interurbano de
viaxeir@s do noso concello,
vén de solicitar unha entrevista
coa xerencia da UTE Lugove,
concesionaria do servizo de
transporte na nesta zona, co fin
de lle trasladar de primeira man
as súas demandas de mellora
no mesmo.

Entre as propostas a trasladar
á operadora están: o establece-
mento dunha conexión de todas
as parroquias entre si e coa Vila,

con frecuencias e paradas axei-
tadas ás distintas necesidades
(horarios de centros médicos,
de ensino, de servizos, de ocio),
podendo incluír paradas a de-
manda, e que combine os hora-
rios de chegada á estación de
autobuses para que sirva de en-
lace e transbordo coas liñas in-
terurbanas; o funcionamento ta-
mén na fin de semana e no
verán da liña circular ao Val
Miñor (só está prevista para os
días de semana no inverno); a
creación de liñas de comunica-
ción cos polígonos industriais
(Porto do Molle, A Pasaxe, PTL
Valadares) en horarios de quen-
das de traballo; o incremento

de frecuencias en fin de semana
e días feirados; ou o estudo da
mellora das frecuencias de ida
e volta entre Gondomar e Vigo,
no camiño de estarmos conec-
tados cada media hora coa me-
trópole.

A voceira da AVTG, Manuela
Rodríguez, que xa contactou en
varias ocasións coa dirección
da empresa por vía teléfonica,
manifesta que “é agora, no inicio
da implantación das novas liñas,
o mellor momento para negociar
e introducir melloras e modifi-
cacións na procura de que o
servizo sexa o máis aproximado
ás necesidades da veciñanza de
Gondomar.”

A AVTG pide á empresa Lugove melloras no
servizo de transporte no Concello

GONDOMAR

No novo regulamento de
funcionamento do Punto Limpo
aprobado no Pleno con votos
favorables do PSOE e C ś, e a
abstención dunha concelleira de
MM (rompendo Rocío Cambra
a disciplina de partido, por algo
sería, o que evidencia que Arauxo
non lidera nada en Gondomar),
non contempla cobrar taxa pola
utilización do Punto Limpo, xa
que como é sabido para cobrar

unha taxa, esta deberá ser apro-
bada no Pleno mediante una
Ordenanza Fiscal. Dita orde-
nanza non existe, polo tanto a
taxa tampouco.

Este Regulamento era unha
necesidade para mellorar o fun-
cionamento das instalacións, que
foron notablemente reformadas,
ampliadas e melloradas como é
ben sabido: novas instalacións
para os RAEES, auga, sanea-
mento, videovixilancia, accesi-

bilidade, seguridade, etc. Este
Regulamento, curiosamente, ven
a substituír o anacrónico e ine-
ficaz regulamento aprobado por
Sr. Arauxo no 2008, quen man-
tivo as instalacións durante anos
inoperantes, insuficientes, sen
servizos de auga e saneamento
nin para usuarios como empre-
gados, ademais de ser quen de
abrilo sen licenza ni autorizacións
sectoriais e deixándonos por 30
anos un aluguer polo terreo.

O alcalde Paco Ferreira responde ás
declaracións de Antonio Arauxo

TOMIÑO

Xa pasaron case dous meses
desde a inauguración da Aula
de Estudo de Tomiño, que conta
xa con máis de 160 persoas re-
xistradas, a cal está sendo moi
empregada durante as últimas
semanas especialmente polo
alumnado universitario que está
preparando os exames de xa-
neiro.

O Concello quixo aproveitar
esta situación para realizar unha
enquisa de satisfacción entre as
persoas usuarias para coñecer
cal é a súa opinión sobre as
instalacións e cales son os as-
pectos que se poderían mellorar
nun futuro. 

Na enquisa, os usuarios po-
derán amosar o seu grao de sa-
tisfacción xeral coas instalacións,
ademais de seren preguntados
tamén por aspectos concretos
como a temperatura ambiental,
o nivel de ruído, os horarios, a
iluminación ou a seguridade e
separación entre as prazas, entre
outras. Tamén haberá un apar-
tado para que valoren aspectos
deberían ser mellorados ou para
a demanda de novos servizos
nas instalacións.

A enquisa subirase mañá
mércores á páxina web do Con-
cello de Tomiño e estará dispo-
ñible durante as vindeiras se-
manas.



TOMIÑO

O Concello de Tomiño apro-
bou de maneira inicial os seus
orzamentos para o 2021 no pleno
municipal. En total ascenden a
7.725.000 euros, incrementán-
dose un 5% con respecto ao ano
2019 e lixeiramente superiores
aos de 2020. Destaca especial-
mente o aumento da partida des-
tinada aos servizos sociais, que
pasa de 940.000 a case 1.150.000
euros, un incremento do 23%
con respecto ao ano anterior. 

Duplícanse tamén as axudas
destinadas ao mantemento e me-
llora dos sistemas de traída de
augas, que se duplica pasando
dos 50.000 aos 100.000 euros,
e conxélanse os impostos e taxas,
ademais de contemplar a redu-
ción aprobada no anterior pleno
para bonificar a taxa do lixo aos
negocios que tiveron que pechar
pola crise do Covid-19.

Foi tamén sometida a pleno
a proposta de modificación pun-
tual da RPT do Concello de To-
miño, co obxectivo de crear dúas
novas prazas necesarias para o
funcionamento do Concello:
unha praza de técnico de xestión

no departamento de secretaría e
outra de técnico de medio am-
biente. No pleno tamén foron
debatidas varias mocións pre-
sentadas polos diversos grupos
parlamentarios, como a respal-
dada pola plataforma SOS Sa-
nidade Pública, na que denuncian
a situación na que se atopa a
Atención Primaria, con demoras
e masificación da asistencia como
consecuencia dos recortes orza-
mentarios. 

Desde a plataforma instan á
Consellería de Sanidade a im-
plantar un protocolo anticovid
que estableza circuítos seguros
de mobilidade, coa intención de
poder recuperar inmediatamente
as consultas presenciais, limi-
tando ás consultas telefónicas
como actividade complementaria.
Tamén esixen acabar coa pre-

cariedade laboral do persoal apli-
cando un “Plan de Mellora da
Atención Primaria”, e incremen-
tar de maneira urxente o orza-
mento destinado a esta área sa-
nitaria. Tamén foi aprobada unha
moción en defensa dos emigran-
tes retornados, que denuncian o
trato fiscal discriminatorio ao
que son sometidos por percibir
pensións de outros países. Soli-
citan a modificación da lexisla-
ción actual para evitar esta re-
alidade que os emigrantes levan
sofrendo desde fai anos, que se
recoñeza e se homologue o grao
de invalidez recoñecido no país
de orixe da pensión e que se ga-
ranta o dereito á Seguridade So-
cial Universal para todos os ga-
legos e galegas retornadas, tal e
como se garante na Constitución
e que non se está cumprindo. 
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Aprobados en pleno de maneira inicial os
orzamentos municipais para o ano 2021

TOMIÑO.

A Mancomunidade do Baixo
Miño amosa o seu malestar pola
falta de información da Xunta
de Galicia no referido ao inicio
da nova concesión de transporte
público na comarca. A comple-
xidade da páxina ofrecida polo
ente autonómico para informarse
das novas rutas e horarios resulta
flagrante, especialmente para a
xente maior que emprega o ser-
vizo.  Xa son varios os veciños
que transmitiron as súas queixas
logo de estar esperando na súa
parada debido ao descoñece-
mento dos novos horarios e á
confusión que xera a deficiente
información que se lles ofrece,
dada a inexistencia de folletos
nin outro tipo de material in-
formativo nas estacións de au-
tobuses nin nas paradas. 

A información só é accesible
para o público de xeito online,
o que non ten en conta a fenda
dixital que padecen boa parte
das persoas que empregan o
servizo. Mesmo así, se un usua-
rio quere informarse a través
do sitio web da empresa con-

cesionaria, Lugove, este só verá
unha mensaxe que o informa
de que o sitio web se atopa en
construcción. O único xeito que
a Xunta de Galicia ofrece para
coñecer as novas rutas e horarios
é mediante a web bus.gal. Esta
só ofrece uns documentos des-
cargables que presentan unha
complexidade manifesta na es-
trutura na que aparecen organi-
zadas as liñas e horarios, con-
vertendo o acceso á información
dos usuarios nunha experiencia
insatisfactoria.

Con respecto á nova orga-
nización do transporte, desde a
Mancomunidade valoran posi-
tivamente que se tivesen en
conta no novo plan algunhas
das alegacións presentadas pola
entidade o pasado ano, como
por exemplo a diminución do
prezo dos billetes ou o aumento
de frecuencias cara o Hospital
Álvaro Cunqueiro e o CUVI.
Non obstante, consideran que
desde a Xunta non se están so-
lucionando os problemas que
impiden que a comarca estea
ben comunicada.

A Mancomunidade do Baixo
Miño urxe á Xunta aclarar o
servizo de transporte público 
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A alcaldesa de Tomiño, Sandra Gon-
zález, e o presidente da cámara muni-
cipal de Vila Nova de Cerveira e director
da AECT Río Minho, Fernando No-
gueira, desprazáronse á cidade do Porto
para manter unha reunión coa recén
escollida presidencia da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Re-
gional do Norte (CCDR-N), o homólogo
administrativo da Xunta de Galicia no
norte do país luso.

Neste senso, os alcaldes aproveitaron
para reivindicar o traballo de colabo-
ración realizado entre os municipios
de Vila Nova de Cerveira e Tomiño no
marco da Eurocidade Cerveira-Tomiño,
explicando as accións, actividades e
proxectos acometidos desde a súa posta
en marcha. 

En concreto estiveron presentando
o proxecto do Parque da Amizade Cer-

veira-Tomiño, inserido na rede de rutas
verdes transfronteirizas do río Miño,
onde puxeron en valor o traballo reali-

zado para a creación do mes-
mo de forma conxunta. 

Comentouse o estado do
proxecto da pasarela peonil,
elemento fundamental para a
unión do Parque do Castelin-
ho, situado en Vila Nova de
Cerveira, co Espazo Fortaleza,
na beira tomiñesa. O Estudo
de Arquitectura Burgos & Ga-
rrido atópase traballando no
anteproxecto da mesma, ao
tempo que se están pondo en
contacto con todas as admi-

nistracións que teñen que dar autoriza-
cións sectoriais. Os alcaldes mantiveron
xunto con representantes do estudo,
unha reunión con persoal da Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), no
marco da rolda de contactos que se
teñen mantido durante os últimos meses
para presentar o proxecto do Parque
da Amizade.

A Eurocidade Tomiño - Cerveira as-
pira a captar investimentos europeos
no cadro comunitario durante os vin-
deiros anos, aos que se presentarán di-
versos proxectos, ademais de volver a
conseguir a adxudicación de fondos do
Programa INTERREG V-A España-
Portugal (POCTEP).

A alcaldesa de Tomiño e o alcalde de Cerveira presentan
a Eurocidade á nova presidencia do Norte de Portugal

HORIZONTAIS:
A EX SECRETARIO XERAL DA CIG.
B PEZA EN FORMA DE CIRCUNFERENCIA-PARELLAS-VÍA

DE COMUNICACIÓN NUNHA CIDADE.
C CLÁSICO FILME DE ANIMACIÓN DE DISNEY, BASEADO

NUN RELATO DE FELIX SALTEN-RESULTA AGRADABLE-
TERMINACIÓN DE INFINITIVO.

D DEMOSTRATIVO-APELIDO DUN ANTIGO SC DA CIG
VIGO.

E INCAPACIDADE TEMPORAL-FAI NÓS-………CASAL
ANTIGO XERENTE DE FORGA.

F DO REVÉS TER MEDO-UN DOS CANDIDATOS
DERROTADOS NAS ELECCIÓNS NAS QUE SERAFÍN
OTERO GAÑOU A SC DA CIG VIGO.

G COCIÑADE A CARNE EXPÓNDOA DIRECTAMENTE AO
LUME-PRIMEIRA VOGAL-VELAÍ.

H INTERXECCIÓN APELATIVA- EX SECRETARIO XERAL
DA FEDERACIÓN DO METAL DA CIG.

I MEMBRO ACTUAL DA EXECUTIVA CONFEDERAL DA
CIG-FORMATO DE FICHEIRO INFORMÁTICO PARA
DOCUMENTOS DE TEXTO-VOGAL-CONSOANTE.

K EX SECRETARIO XERAL DA INTG-UN

VERTICAIS:
1 PLANTA HERBACEA DA FAMILIA DAS LEGUMINOSAS-

CARGO QUE OCUPA NA A ACTUALIDADE PAULO
CARRIL NA CIG.

2 NA GRECIA CLÁSICA HOME ADULTO QUE TEN UNHA
PARELLA PEDERÁSTICA ADOLESCENTE-MARCHABA.

3 CAPITAL DE ITALIA-CAPITAL DE MENORCA.
4 CONSOANTE-A SEGUNDA DO ALFABETO-NA GRECIA

CLÁSICA ARTISTA QUE CANTABA EPOPEAS-
CONSOANTE.

5 REVISTA EDITADA POLA CXTG ENTRE 1.987 E 1.993-
ENTREGA.

6 ESPIDO-O CONTRARIO DE MALO-SENTIMENTO DE
AFECTO INTENSO.

7 ENTREGARÁS ALGO DE BALDE-LIGA ESPAÑOLA DE
BALONCESTO

8 MULLER DUN ANTIGO POBO ITÁLICO QUE HABITABA
O QUE HOXE É A REXIÓN DE CAMPANIA-DO REVÉS
LOTARÍAS E APOSTAS DO ESTADO-VOGAL.

9 VOGAL-DO REVÉS PARELLA DE DALÍ-DEPRESIÓN DO
TERREO ENTRE MONTAÑAS.

10 100-EN LATÍN ONDE-1-50.
11 ANTIGA CIDADE DE MESOPOTAMIA-DO REVÉS

ÓRGANO QUE SERVE PARA MORDER-A PENÚLTIMA
VOGAL.

12 MAMÍFERO RUMIANTE AFRICANO-ELEMENTO CUXO
SÍMBOLO QUÍMICO É NA.

13 RÍO DE SUIZA-XORNAL EN GALEGO-3,14

o encrucillado de Khan Deán

  1    2     3     4     5    6     7    8     9    10   11  12   13

SOLUCIÓNS:
HORIZONTAIS A-FERNANDOACUÑA.  B-ARO-DUOS-RUA.  C-BAMBI-ACAE-R.  D-ESA-ABRALDES.  E-IT-ANOA-ANTÓN.  F-REMET-SE-
GUNDO.  G-ASADEA-A-EIS.  H-HO-MALVIDO.  I-SIO-DOC-A-P.  K-XANCARBALLO-I VERTICAIS: 1-FABEIRA-SX.  2-ERASTES-IA.  3-
ROMA-MAHON.  4-N-B-AEDO-C.  5-ADIANTE-DA.  6-NU-BO-AMOR.   7-DOARAS-ACB.   8-OSCA-EAL-A.  9-A-ALAG-VAL.
10-C-EDNU-I-L.  11-UR-ETNED-O.   12-ÑU-SODIO.  13-AAR-NOS
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A GUARDA

A Plataforma Veciñal A
Guarda ven de comunicar que
recentemente na Casa dos Alon-
so consumouse outra ilegalidade
mais por parte da Comunidade
de Montes da Guarda. 12 per-
soas votaron a favor dunha can-
didatura que vai xestionar unha
Comunidade de Montes que
debera ter a día de hoxe, polo
menos 81 comuneir@s.

Esta asemblea contou con
irregularidades de todo tipo,
dende non respectar os prazos
que marcan os estatutos entre
as dúas convocatorias (2 horas),
ata non por a disposición d@s
comuneir@s un lugar onde po-
der consultar a documentación
relativa á asemblea. Por suposto,
só se votou unha candidatura,
a outra foi omitida e censurada.
Ninguén sabe nada, non hai
explicacións, nin hai onde pe-
dilas, xa que é unha Comuni-
dade que non atende ao teléfono,
non contesta aos correos, non
recolle correspondencia, e por
suposto non ten sitio habilitado
para solicitar, entregar ou con-
sultar nada. É unha Comunidade
opaca. Só queda preguntarnos;
por que? De verdade teñen
algún interese no Monte? Ou
en que este monte se xestione
polos seus viciñ@s?

Novo atropelo na
Casa dos Alonso



baixo miño
Xaneiro 2021 [XXI]

A GUARDA

Seguidamente reproducimos
o comunicado de prensa que a
Plataforma Veciñal A Guarda
ven de achegarnos sobre os
montes da localidade e irre¡gu-
kardades cometidas: “@s 40
veciñ@s da Guarda que com-
pomos a Plataforma Veciñal de
Afectad@s pola Comunidade
de Montes da Guarda, dirixí-
monos a todas as institucións,
entidades, asociacións e colec-
tivos, e a tod@s @s veciñ@s
que as compoñen, para denunciar
publicamente a gravísima si-
tuación na que se encontra o
noso monte.Nos últimos tres
anos case 40 veciñ@s solicita-
mos a nosa entrada na Comu-
nidade da Guarda. A día de
hoxe, despois de varias solici-
tudes e de interpoñer dúas de-
mandas, aínda non conseguimos
obter ningunha resposta por
parte da Xunta Rectora, dirixida
polo seu presidente Manuel Cas-
tro Vicente “Lolo” e o seu se-
cretario Celso Juan Rodríguez
Fariñas “Fariñas”. 

Durante estes 3 anos sufri-
mos e fomos testemuñas de

toda clase de irregularidades,
irregularidades non propias dun-
ha Comunidade de Montes que
se diga democrática e transpa-
rente, chegando a parecer máis
ben un coto privado que unha
Comunidade de Montes. É por
isto que nos preguntamos que é
o que se está a agochar? Por
que non podemos ser comu-
neir@s? Por que nos impiden
xestionar o noso monte?

Este sábado, 16 de xaneiro,
está convocada unha Asemblea
Xeral Extraordinaria para elixir
a nova Xunta Rectora. Que a
parte de ser ilexítima e inxusta,
xa que van faltar case 40 ve-
ciñ@s, aos que se nos denegou
a entrada nestes anos, tamén

esta convocada fora dos prazos
estipulados polos propios esta-
tutos da Comunidade de Montes,
polo que tamén é ilegal.

Ante esta impotencia, de in-
xustizas acumuladas, queremos
solicitar: Por un lado, a máxima
colaboración por parte de todas
as institucións pertinentes. Cor-
tando calquera relación de in-
mediato con esta Comunidade.
En especial ao Concello da
Guarda, que ven colaborando
con este Comunidade nos últi-
mos anos.

- E por outro, a involucración
do resto de veciñ@s da Guarda
nesta luita, a través de exercer
o seu xusto dereito de ser co-
muneir@s.”

A Plataforma Veciñal A Guarda denuncia
a gravísima situación dos Montes

A GUARDA

O BNG vén de solicitar ao
Alcalde da Guarda, por medio
dun escrito, unha reunión urxente
de portavoces para esixir á Xunta
de Galiza que inclúa axudas ao
sector da hostalaría no mesmo
DOGA no que vai publicar as
últimas medidas para frear a
COVID.

Para o BNG é fundamental
que as administracións locais,
os concellos, sexan portavoces
das necesidades dos seus veciños
e veciñas, polo que se fai nece-
saria unha acción conxunta para
deixar dúas cousas claras: o
apoio incondicional ao sector
hostaleiro e distribución de im-
portancia fundamental no con-
cello e para esixir á Xunta de
Galiza que inclúa un paquete
de axudas ao sector ante as últi-
mas medidas de restricións anun-
ciadas polo Presidente da Xunta,
Núñez Feijoo.

Dende o BNG entendemos
que con estas medidas estase
promovendo un “peche encu-
berto” da hostalaría, dada a im-
posibilidade de manter os ne-

gocios abertos, a pouco que se
coñeza o sector, a climatoloxía
e as características da Guarda.

“As medidas decretadas
como o peche dos salóns dos
restaurantes e bares, a utilización
das terrazas nun 30%… abocan
ao peche dun sector de vital im-
portancia para o noso concello”,
comentou Anxo Baz portavoz
municipal do BNG.

O BNG espera altura de
miras tanto do Alcalde como do
resto das formacións políticas
para ir cunha soa voz na defensa
dun sector importantísimo para
A Guarda que está sendo afectado
sistematicamente dende o inicio
da pandemia.

Solicitan unha reunión de
portavoces para esixir á Xunta
axudas á hostalaría 

ANXO BAZ.
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Ti Guillermo, a quen representaches
no recente proceso da operación Jaro?

Eu fun o avogado de Causa Galiza
como organización

Fainos unha valoración da sentenza,
tanto desde o punto de vista moral
como desde a perspectiva técnica
xurídica?

Desde o punto de vista persoal a satis-
facción é inmensa, sobre todo pensando
nas doce persoas que desde hai tempo
vían ameazada a sua liberdade.
No que respecta á valoración xurídica
que me pides, dicirche que a nosa de-
fensa baseábase no exercicio do dereito
á liberdade de expresión.E que nas ex-
presións ou actos obxecto de enxuicia-
mento nunca se rebasaron os límites
que poderían considerarse como enal-
tecemento ou apoloxía de actividades
terroristas.E iso é o que recoñece a

sentenza, xa que logo considera a ine-
xistencia de feitos delituosos.

Ti, agardabas unha resolución ab-
solutoria?

Ben, nunha instrucción destas caracte-
rísticas e nun tribunal como a Audiencia
Nacional, pois non era esperable. O
que si é certo é que a acusación se ba-
seaba en alicerces moi febles.

Eu carezo de coñecementos xurídi-
cos, pero puiden ver algún corte de
vídeo do xuízo, e algunha actuación
da acusación, estou lembrando en
concreto unha na que a parte acu-
satoria interroga a unha acusada
tratando de atribuir contido penal
ao feito de amosar un cartel no que
se parabeniza o aniversario a unha
persoa, pareceume propia dun es-
perpento valleinclanesco? 

Dentro de toda esta instrucción que

abrangue moitísimo tempo e moitísimos
feitos, hai de todo, tamén esa cuestión
que mencionas e outras que son autén-
ticamente chuscas. O certo é que a
acusación centrouse en dúas actuación:
-a celebración do día da Galiza com-
batente nos anos 2014 e 2015, e -a or-
ganización de homenaxes a persoas
que estiveran presas como consecuencia
de delitos supostamente relacionados
con actividades terroristas.
A sala analiza estes feitos e conclúe
que non se rebasaron os límites da li-
berdade de expresión nesas dúas ac-
tuación concretas.

É normal que a instrucción dun
procedemento deste calibre se ex-
tenda tanto tempo, 5 anos, deixando
ás persoas procesadas coa espada
de Damocles enriba súa?

Non, non é normal. Pero é un mal en-

démico da xustiza española, tanto a
prolongación excesiva da fase de ins-
trucción como o abuso da prisión pre-
ventiva. Neste caso non houbo prisión
preventiva pero si medidas como a
prohibición de actividade política da
organización que eu representei. Alén
dun tratamento mediático que claramente
demonizou ás persoas procesadas.

Prevés a posibilidade de que a fiscalía
presente recurso?

Aínda están en prazo. É certo que as
sentencias absolutorias son difíciles de
modificar por vía de recurso,  pero hai
que ser prudentes e agardar a ver o que
fan.

O ano 2020 remataba cunha marabillosa nova : a absolución das 12 persoas, militantes independentistas, procesadas a raíz das operacións Jaro 1 e Jaro 2, á vez que se
esvaecía a amenaza de ilegalización que pesaba sobre as dúas organización nas que militan as persoas encausadas :Causa Galiza e Ceivar,  e xa que logo poderán seguir
desenvolvendo a súa actividade política con normalidade. Despois de 5 anos de instrución,  no caso das persoas afectadas pola Jaro 1, e de 3 anos no caso das persoas
afectadas pola Jaro 2, nos que estas persoas tiveron que vivir coa espada de Damocles enriba dos seus pescozos, por fin semella que poden recuperar as súas vidas, pois unha
sentenza que dá como probados os feitos sobre os que se sustenta a querela da fiscalía, pero os desposúe de contido penal, apenas deixa vías para que prospere un suposto
recurso da fiscalía.Nós falamos con dous dos avogados que representaron os seus intereses; Guillermo Presa, avogado da organización Causa Galiza, e Manuel Chao, avogado
de 9 das persoas procesadas.

ABSOLTAS AS 12 PERSOAS PROCESADAS NA OPERACIÓN JARO

“A SATISFACIÓN POR ESTE SENTENZA É
INMENSA, PENSANDO EN 12 PERSOAS
QUE LEVAN TEMPO COA SÚA
LIBERDADE AMEAZADA”

GUILLERMO PRESA, AVOGADO DE CAUSA GALIZA
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Acabamos de coñecer a absolución
das 12 persoas procesadas na ope-
ración Jaro.Ti a quen representa-
ches?

O noso despacho, representou 9 per-
soas. En concreto ás nove de Causa
Galiza 
Quero unha valoración da sentenza,
tanto desde o punto de vista moral
como desde unha perspectiva técnica
e xurídica?
Pois é unha vitoria moral contra un
procedemento inxusto, sobre todo
pensando nos encausados que tiveron
que aturar cinco anos un procede-
mento moi difícil de comprender.No
que atinxe á valoración xurídica que
me pides dicirche que é unha sentenza
moi interesante porque se constrúe
en torno aos dereitos fundamentais
que nós viñamos sostendo ao longo
do proceso: a liberdade de expresión,
a liberdade ideolóxica e a liberdade
de asociación política.

Entendo que a túa avaliación xurí-
dica é positiva?

Si, é moi positiva porque recolleu
case todas as nosas teses.

É normal que un proceso xudicial
alongue 5 anos a súa fase de ins-
trucción?

Non. Ademais nós pedíamos cons-
tantemente o arquivo porque tiñamos

claro que non existía ningún feito
delituoso, e este caso en concreto o
único que se estaba a esperar era un
informe da Garda Civil sobre os ar-
quivos informáticos incautados, co
que era todavía máis inxusto.A longa
duración da fase de instrucción nin
é usual nin responde á xustiza que
se espera nun país da Unión Euro-
pea.

Recordo que no momento da de-
tención das 9 persoas que ti defen-
días, o tratamento mediático, nalgún
dos medios máis importantes de
Galicia, foi pasar a presunción de
inocencia polo forro, e asumir así
sen máis, as teses referentes a que
os detidos eran o brazo político dun-
ha suposta organización terrorista.
Sabes se as persoas que ti represen-
taches teñen a intención de exercer
algún tipo de acción xudicial contra
eses medios para que restitúan o
seu honor?

Penso, que si que o están
estudando.No que comentas do tra-
tamento mediático non só foi así no
momento da detención destas per-
soas.Resultou moi sorprendente que
en pleno xuízo se seguira sostendo
nos medios ese carácter acusatorio
para unhas persoas ás que non se
lles respectou a súa presunción de

inocencia.
Nalgúns cortes de vídeo, do proceso
xudicial, que tiven a oportunidade
de ver, parecéronome que as actua-
cións da fiscalía nalgún momento
bordearon o surrealista

Si, é así. Como neste proceso non
existía ningún tipo de proba dos
feitos dos que se acusaba ás persoas
encausadas, pois o procedemento
chega a momentos en que se trata de
temas verdadeiramente chocantes.

Hai unha parte da sentenza que me
chama moito a atención e é a que
considera que non pode haber enal-

tecemento cando non existe organi-
zación terrorista.Ti cres que pode
xerar xurisprudencia?

Non, a xurisprudencia díctaa o
TS.Pero si é un aspecto moi relevante
porque recolle unha consideración
básica desde a perspectiva dos de-
reitos humanos: Non pode haber
enaltecemento de algo que non ten
exteriorización real.

Prevés a posibilidade de recurso da
fiscalía?

Está no seu dereito pero eu creo que
é unha sentenza moi difícil de reco-
rrer.

MANUEL CHAO, AVOGADO DE 9 DAS PERSOAS PROCESADAS
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