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Cando eu tiña 17 anos e levaba escasos
meses saíndo coa miña primeira

moza, houbo un sábado no que ela me
anunciou que non poderiamos quedar
pois tiña un compromiso cun grupo de
amigos cos que ela consideraba que non
sería adecuado que eu me xuntara. 

Malia que non tiña porqué facelo,
explicoume de maneira razoada e ra-
zoable os motivos que, ao seu xuízo,
explicaban a inconveniencia de que eu
participara naquela xuntanza.Porén eu

enfadeime, ou se cadra sería máis ade-
cuado dicir que me entristecín, non o
sei. O certo é que foi unha situación un
tanto desagradable que provocou a nosa
primeira “crise” no que ata ese momento
parecía un idilio idílico.Esa fin de semana,
en soidade, paseina facendo o que máis
me gusta facer cando non hai nada que
mo impida, que é ler poesía.E por fortuna
caeu nas miñas mans este poema de
Agustín Garcia Calvo que produciu o
efecto que sempre provoca en min a

poesía,  pois me axuda a comprender as
realidades complexas e dáme o acougo
necesario para superar as angustias exis-
tenciais.Aquel episodio, visto coa óptica
dos cincuenta anos, semella un problema
cun tamaño propio dunha mólecula in-
significante, en comparación coa dureza
e a inmensidade das traxedias que a
propia existencia tenos reservadas a
todos os seres humanos ao longo do ca-
miño das nosas vidas, pero na adoles-
cencia os bambeos das emocións soen
ter a intensidade da máis intensa das
treboadas.En calquera caso despois de
ler, e máis ou menos comprender o sig-
nificado daquel poema,entendín que o
equivocado era eu, desculpeime de ma-
neira sinceira, e como en tantas outras
ocasións futuras, a poesía resolveu unha
crise vital persoal, de maneira que aquel
idilio seguiu sendo idílico, ata que anos
despois, 1.009 kmts ( a distancia entre
Vigo e Granada) fixeron imposible a súa
continuidade.

Cando un é adolescente a bioloxía
impide comprender moitas cousas entre
as que están a natureza profunda das
relacións persoais, a necesidade inherente
á nosa propia especie de sermos que-
rid@s, de ser importantes para outros e
outras,  ou a mentira que supón a vísión
tópica do amor romántico, que non é
outra cousa ca unha manifestación máis
da sociedade patriarcal. A lectura dese

poema, desde logo que con 17 anos non
me servíu para comprender un asunto
de natureza tan complexa, pero si que
me deu pistas que, confirmadas polas
experiencias futuras e a miña propia
madurez bioloxica,me axudaron a intuír
que amar de verdade a alguén significa
desexar e colaborar no seu benestar pero
respectando escrupulosamente a súa li-
berdade individual sempre, en todos e
cada un dos casos sen exepción. Se esa
última parte da proposición non existe,
non é amor. É como dicía Quevedo “amor
significa amar solamente ser amado”, é
utiizar a outra persoa para satisfacer as
nosas propias necesidades, xa sexan
emocionais, xa sexuais xa de calquera
tipo.Pode ser moitas cousas, incluso
pode ser horroroso, pero amor non
é.Agora que teño unha filla adolescente
que comeza a mergullarse neste tipo de
emocións, quixera dicirlle que agardo
que ela tamén poida comprender que
como dícía Goytisolo “ a pesar dos pe-
sares, terá amigos e terá amor”. Pero
que as persoas que se crucen no seu ca-
miño que a queiran, libre, como eu a
quero, que a queiran de ninguén, como
eu a quero, que a queiran con capacidade
para canear os seus propios condicio-
nantes culturais” ni tuya siquiera” como
eu a quero, son as que de verdade pagan
a pena e as que desexo que a poidan
acompañar na viaxe da súa vida.

[2] Febreiro 2021

editorial 

TINO LAGO / Director de A Nova Peneira

SOBRE O AMOR E A ADOLESCENCIA
“Libre te quiero

como arroyo que brinca
de peña en peña.

Pero no mía.
Grande te quiero

como monte preñado
de primavera.
Pero no mía.

Buena te quiero
como pan que no sabe

su masa buena.
Pero no mía.
Alta te quiero

como chopo que al cielo
se despereza.
Pero no mía.

Blanca te quiero
como flor de azahares

sobre la tierra.
Pero no mía.
Pero no mía

ni de Dios ni de nadie
ni tuya siquiera”
Agustín García Calvo



Que si, que si. Sempre convén miralo
todo, ter en conta todos os argumentos,

comprender tamén o incrible, rexistrar o
absurdo, chegar a todas partes. Porque o
peor é esquecer, manipular, deixarse con-
ducir intencionadamente, que nos leven.
Convén acadar sempre o ton exacto, a opor-
tunidade sen desbotar e rexeitar, con sibilina
ciencia infusa, a verdade que se esconde e
nos mira, unha vez máis, buscando onde
nace o aire. Debemos facelo por hixiene,
aínda a risco de non atopar as palabras
xustas, as puntualizacións debidas, ou de
non saber atender a todo este escenario
que se nos presenta diante, adrede tan con-
fuso. 

Claro que si, os cataláns prométense
un referendo sobre a independencia, e se
non é agora, será máis adiante. Os refe-
rendos son as prácticas, por excelencia,
dentro das democracias que se precen de
selo. Pero ese non é o tema, o problema é
pensar como se puido chegar até aquí.
Como é posible que alguén queira baixar
do barco no medio da viaxe, no medio do
mar, no medio deste temporal que parece

ser un naufraxio de séculos, agardados
para que nos leven. Pois non queren estar
porque non se senten ben nin estimados,
non os valoran nin atenden, porque non
os deixan ser o que son, porque lles poñen
limitacións lingüísticas, sociais, culturais,
económicas de desenvolvemento e porque
se cren estafados. Os problemas mate-
máticos, penso, se resolven nun encerado,
pero os outros son de causa e tempo, qui-
zais teñan que ver coa falta de emancipa-
ción e liberación, precisamente soberanía
ou independencia dos poderes. Tamén
poden ser causas de xustizas inxustas, é
dicir leis  pouco equilibradas, con tons
arcaicos que olen a pasado, aquilo que un
home baixiño e voz afrautada chamou
“atado y bien atado”, colocando moitos
herdeiros na casa das xudicaturas máximas
coa fin de que a música sone ben, e a letra
sexa a de sempre. En fin, que estamos no
momento exacto para as consideracións.
Quizais habería que darlle a volta á tortilla.
E o mellor sería previr e prever, todo a un
tempo. Quizais ao estado, en vez de estar
coutando convíñalle deixar exercer as

identidades que non son a súa identidade.
Quizais é momento de auto-realizarse
nos gobernos, de solicitar directamente
sen someter a este recorrido de trampas
aos que nos ten afeito. E ser xenerosos.
Recorridos burocráticos e solapados, de
dar dereitos e non dar cartos, de dar po-
sibilidades a medias, de ter sempre a “sar-
tén polo mango”, de pisar e poñer obstá-
culos. Que todos ben sabemos das artes
que se empregaron e seguen a empregar.
E isto si que non é absurdo nin incrible.
Vémolo en nós mesmos, tamén en Euskadi. 

O estado quere medirnos en corto e
está a afogarnos en formulacións inade-
cuadas, irrespectuosas. Quere igualdade
para o castelán pero collen superioridade
do uso seu, na Nosa casa. E nesas cuestións
coma noutras esa é, ao final, a vara de
medir inadecuada. Eles os que reparten o
pastel, os que ditan como se ha de ensinar,
canto tempo, en que materias, como se
reparten as vacinas e se a pcr é nasal ou
anal. E, chega un momento en que a corda
rompe, vai rompendo a poucos, máis e
máis, e agora chegados aquí, que non

cause espanto. As cousas son así, se non
reaccionan e, coma sempre, se deixan
envolver en prexuízos e miserabilidades
múltiplas, desas que xa dixen e que nos
veñen afogando, a cambio de deixar de
ser quen somos, pois que inventen outros
horizontes sen abocarnos ao suicidio. Qui-
zais sexa un soño e nada máis. Xa é algo!
E os soños, soños son e como a fame, son
da nosa propiedade! Non estaría mal un
estado que se prece cun imaxinario que
debera coidar máis os detalles e os fondos,
as corruptelas e roubos, as caixasbé de
bárcenas e cía, o reparto de fondos en
porcentaxes ruíns, as salas da audiencia
como xustizas paralelas e xuíces rancios,
os militronchos perversos e villarejos, as
sospeitas de non sermos democracia, as
negativas a deixar ser quen somos, todo
iso e moito máis debera ser motivo para
estar máis atentos cos “periféricos”, es-
tamos ata o gorro de tanto insulto á inte-
lixencia, de tanto desprezo e neglixencia,
de tanto embigo mal administrado que
nos somete á sensación de indíxenas na
propia casa.  

EstafadosBALDOMERO IGLESIAS
Mero 
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Existe un nacionalismo madrileño?
MONCHO LAREU
Membro de Anova e
do CC da FPG

Esta tempada o Celta de Vigo xogou
tres veces contra esquipos madrileños

na Liga española de fútbol: cos dous
grandes da capital española, Real Madrid
e Club Atlético, e contra unha especie de
“filial madridista en primeira” chamado
Getafe CF, equipo dunha cidade-dormi-
torio da grande metrópole castelá. Se al-
guén tivo a desgraza de sintonizar unha
cadea ou emisora estatal para seguir este
xogos, dificilmente escoitaría citar ao
equipo de fútbol vigués durante o trans-
curso do mesmo. Nestes medios, se os
esquipos madrileños xogan contra outros
equipos do resto do Estado, parece que
estes están a xogar contra escadras de
Letonia, Eslovenia ou Chipre. Practica-
mente, sen esaxerar.

Pero isto só é unha anecdótica punta
do iceberg, xa que despois chegaron as
nevadas devastadoras da man de Filo-
mena, farrapadas estas que afectaron a
toda a Meseta e a moitas zonas máis do
resto da península. E é así que puidemos
observar nos mesmos medios estatais
como as consecuencias da nevada (as
rúas ateigadas de neve, os servizos pa-
ralizados, o colapso das infraestruturas,
as dificultades para traballar ou acudir
ao centro de estudo...) eran única e ex-
clusivamente “un problema de Madrid”.

Xa durante toda a pandemia, (con-
finamento, desconfinamento, desesca-
lada, segunda e terceira vagas...) pui-
demos observar o manifesto “madrile-

ñocentrismo” dos medios de ámbito
estatal incluso para lanzar unha falsa
idea de “madrileñofobia” no intre mes-
mo no que as elites e clases medias-
altas madrileñas se pasaron polo arco
do triunfo as medidas sanitarias de
emerxencia para se trasladaren ás súas
segundas residencias de Galiza, Anda-
lucía, Països Cataláns... centrifugando
así o virus por toda a periferia peninsular.
Resultou traxicómico, aliás, escoitar
falar dunha presunta “madrileñofobia”
–por motivos sanitarios– aos mesmos
que durante anos promoveron o boicot
–por motivos políticos– aos produtos
comerciais doutras zonas do Estado,
nomeadamente de Catalunya.

Polo tamaño e motivación do artigo
non me vou alongar con máis exemplos,
pero parece evidente que detrás de todo
isto subxace o centralismo habitual do
nacional-imperialismo español. Porén,
nunca antes escoitáramos a estes mes-
mos centralistas “reivindicar Madrid”
con conciencia diferencialista, con vi-
timismo rexionalista e con orgullo fis-
calista. Ou tal vez si, pero non nos de-
catáramos. Entón, podemos falar dun
rexionalismo ou dun “nacionalismo”
madrileño? Pódese falar dun centralismo
español derivado en “madrileñismo”?
Imos ver. 

a) A creación do estado das autono-
mías trouxo consigo a imposición dunha
fórmula do “café para todos” que diluíse

así a idea dunhas Galiza, Canarias, Eus-
kadi, Andalucía e Catalunya diferencia-
das. Nesa nova formulación, Madrid
podería ter sido o que foi sempre: a ca-
pital de Castela, ou alomenos dunha
das “dúas Castelas”, Castela A Vella.
Pero a oligarquía española preferiu in-
ventar a artificiosa Comunidad de Madrid
para poder así competir con maior efec-
tividade e sen o lastre “das provincias”.
Como resultado disto, a creación desta
autonomía de artificio comeza a se-
mentar nas novas xeracións da provincia
un “sentimento madrileño” do que ca-
recían as xeracións anteriores, unica-
mente españolistas. 

b) Madrid é España e España é Ma-
drid. Eis a doutrina que subxace neste
sempre suposto “nacionalismo madri-
leño” que, sempre subxacente dende
hai décadas, colleu forza e execución
práctica co tándem formado dende
2019 pola presidenta autonómica e o
alcalde capitalino: Isabel Díaz Ayuso e
J.L. Martínez-Almeida. Grupos mediá-
ticos ultradereitistas e neoliberais como
Libertad Digital, sobre todo na súa
emisora Es Radio, ou OK Diario fan
ostentación sen escrúpulos desta idea
de madrileñocentrismo que roza o na-
cionalismo, por non falar da prensa
deportiva capitalina e o seu eterno
“nacional-madrismo”.

c) O nacionalismo madrileño non é
(e nunca podería ser) secesionista ou
separatista ao estilo de certo arredismo
bávaro ou da Liga Norte dos anos 1996
a 1999 por moito que algunhas elites
madrileñas puidesen hiperventilar coa
idea de se converter nun paraíso fiscal
ou nalgo similar á City londinense. O
nacionalismo madrileño necesita dun
“Lebensraum” que alimente ao monstro
ultraliberal de materias primas, de pro-
dutos semielaborados e de man de obra
“nacional”: as provincias.

d) A idea de “nacionalismo madri-
leño” aliméntase tamén, indirecta-
mente, por parte dos nacionalismos
(ou rexionalismos) periféricos non-
independentistas que habitualmente
falan de “Madrid” coma orixe e pedra

angular de todos os seus problemas
para non se referir a “España”. Xa se
sabe, o can non morde da man que lle
dá de comer e estes espazos políticos
non aspiran máis que a coller forza
para negociar vantaxes e competancias
co Estado e reforzar así o seu réxime
autonómico para vivir del. Caso para-
digmático e ben coñecido por nós é o
do BNG, que nunca fala de España
como “inimigo” de Galiza, senón de
Madrid. Sempre Madrid.

e) Este madrileñismo tamén atinxe
a certa esquerda política. Por exemplo,
o espazo errejonista Más País non é
máis ca unha extensión de Más Madrid
a “provincias”, unha extensión que non
é quen de callar fóra da CAM precisa-
mente polo seu exceso de rexionalismo
(case nacionalismo) madrileño. Tamén
en amplos sectores da coalición Unidas
Podemos xurde habitualmente un sub-
consciente “madrileñocéntrico” que al-
gunhas non se esforzan en disimular.
Porén, existen uns sectores conscientes
da clase traballadora dese territorio que
fuxen de todo isto, que son castelanistas
e internacionalistas, que apoian frater-
nalmente as loitas de liberación nacional
do resto do estado e que son solidarios
ante a represión que estas sofren. Eses
son os nosos aliados.

Ben. Estas son só algunhas notas.
Do meu punto de vista teño dúbidas de
se podemos falar de xeito concluínte
dun “nacionalismo” madrileño, sempre
ente aspas. Algúns rasgos hai, algunhas
características ten, algúns requisitos
cumpre. Porén, non deixa de se tratar
do mesmo nacionalismo imperialista
español de sempre, aderezado con certas
ínfulas rexionalistas e vaidades centra-
listas que rozan un protonacionalismo
cuns intereses máis político-económicos
ca socio-culturais, aínda que estes tamén
se manifesten como verniz. En definitiva,
podemos colixir que, se existe un na-
cionalismo madrileño, este non é máis
que unha adaptación do españolismo
ás actuais circunstancias históricas, po-
líticas, socio-económicas e culturais. O
debate está aberto. 

opinión
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Vacilar. Amosarse indecisa. Mentres o
mundo anda a voltas co calendario

de vacinacións, no meu almanaque vital
é tempo de vacilacións. Dubido en que
tema escoller para esta opinión. Estaría
ben falar de youtubers que marchan a
Andorra para non colaborar cos seus im-
postos no mantemento do Estado de be-
nestar. Que si, que pode que sexa o cho-
colate do loro comparado cos millóns que
perdemos na evasión e o fraude fiscal de
ducias de patriotas de boquilla que agro-
man como followers do Rubius, pero eu
nunca entendín que a honradez e o com-
promiso social fosen cuestión de canti-
dades, así que é unha opción. 

Aínda que igual é mellor falar de
Pablo Hasel. Discrepo dalgunhas das súas
afirmacións pero, ante tanto barullo de
rapaces que se evaden, cando un se molla
ata empaparse non
deberiamos

deixalo pasar de largo. Porque é un es-
cándalo que o Estado siga sufragando o
mantemento da seguridade –e a saber
que máis- do Borbón fugado, mentres
manda á prisión a un rapeiro que lle
chamou ladrón. 

E logo está o das listaxes de vacinación.
Coáronse bispos, militares, cargos políticos,
e a guinda, Josefina Fernández. A conse-
lleira delegada de Domus VI é a mantilla
española da procesión da indignidade.
Dáme moito aquel esta señora, fai que
deixe de crer no xénero humano. Como
máxima responsábel da meirande rede
de xeriátricos privados, non lle pareceu
dabondo o esforzo monetario das familias
que deixaron maiores ao seu coidado, que
para aumentar beneficios aforrou en me-
dios e o exército tivo que intervir os cen-
tros, que amoreaban mortes coma tantos

por cento. 
Daquela non foi quen de to-
mar decisións que puidesen

evitar o dantesco espectáculo mais estivo
espelida para apuntarse de primeira na
cola da vacinación. Disque, desta volta,
estalles prestando ás persoas maiores a
atención que nunca pareceu darlles. A
Xunta apóiaa sen vacilar, vacilándonos. E
eu sigo dubidando. 

Mergúllome nas novas dos últimos
días para ver se, repugnantiña, me queda
atrás algún motivo máis de indignación.
Son tantos...

Atopo un que faría baixar do mundo a
Mafalda. A OMS afea que o 16 por cento
da poboación mundial acapare, cal Domus
VI cos dividendos, o 60 por cento da pro-
dución mundial de vacinas. Apoiada por
un cento de países e ONGs como Médicos
sen Fronteiras, a organización pide que
se eliminen dereitos sobre a propiedade
intelectual e se compartan as fórmulas
para que o fármaco poida producirse en
todos os territorios. A alegría de ter un
goberno estatal de esquerdas e solidario

dúrame o mesmo tempo que a Josefina o
afán de coidados. Un picado. España apoia
a tese da Unión Europea, Estados Unidos
e Xapón, é dicir, do capitalismo salvaxe,
e esixe libre mercado a favor das empresas
farmacéuticas. As mesmas, cómpre re-
cordar, que recibiron millóns de euros de
axudas públicas para acadar o achado.
Como diría a nena de Quino, a ciencia que
era preciso subvencionar converteuse de
súpeto en produto de libre mercado. E se
acaso houbese unha posibilidade de com-
partir as patentes sería só, aclaran, entre
empresas farmacéuticas asentadas na
Unión Europea. 

Na cola da desvergoña mundial, España
ábrese paso cos cóbados, berra a última é
parva, e corre cara á meta deixando atrás
centos de persoas. E sen un ápice de re-
morsos, vendo só a palla na pupila allea e
non a viga no propio ollo. 

Haberá vacina contra os intereses do
capital? Eu sigo dubidándoo. 

Calendario de vacilaciónMONTSE FAJARDO 
Xornalista

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

Visítanos tamén en Sanguiñeda, Mos

MOS

Ecoloxistas en Acción sinala
que con este informe preceptivo
desfavorable o goberno local de
Mos non pode aprobar o Plan
Especial de Infraestructuras e
Dotacións co que pretendía dar
cobertura legal ás instalaciones
deportivas do Real Club Celta
de Vigo. 

A organización ecoloxista ve
respaldadas. con este informe,
as súas denuncias pola ilegalidade
das obras da Cidade Deportiva
promovida polo dono do Celta
é a alcaldesa de Mos. Unhas
obras que estánse realizando so-
bre solo rústico de especial pro-
tección forestal baixo a autori-
zación unicamente da Xunta de
Goberno local de Mos quen
otorgou dúas licencias directas
para a construcción de dous
campos de fútbol e os impres-
cindibles vestiarios e pequeno
almacén.

Ecoloxistas en Acción de-
nuncia que as instalacións que
figuran como “a implantar” no
Plan Especial de Infraestructuras

e Dotacións xa están en reali-
dade construidas e incluso ina-
guradas coa concurrencia do
goberno local e autonómico. O
goberno de Mos está solicitando
permisos para “legalizar” unha
urbanización xa construída. Esto
contradice claramente a con-
testación do goberno municipal
de Mos as reclamacións de Eco-
loxistas en Acción, nas que afir-
maba que as obras da cidade
deportiva estaban dentro da le-
galidade e non se excedían os
parametros das licencias directas
otorgadas polo xunta de goberno
local. 

Relación de instalacións que
figuran no informe sobre Plan
Especial de Infraestructuras e
Dotacións:

- Tres campos de futbol de
herba natural de dimensións
108 x 68 m.
- Unha área de preparación
de porteiros, unha área de
tecnificación e instalacións
deportivas complementarias
ao aire libre.
- Un edificio de superficie

edificable máxima de 4.750
m2, para albergar usos de-
portivos (vestiarios, ximnasio,
recuperación, fisioterapia, hi-
droterapia…) e usos com-
plementarios (dependencias
do staff técnico, corpo mé-
dico, administración, salas
de prensa, comedor, instala-
cións técnicas, almacéns).
- Un aparcamento para 80
vehículos.
Desde Ecoloxistas en Acción

recalcan que ao igual que sucedeu
coa Modificación Puntual do
PXOM o Plan Especial caeu
pola propia senrazón de pretender
urbanizar uns terreos rústicos
que carecen das infraestructuras
mínimas necesarias. Queda en
evidencia o despropósito de que-
rer urbanizar o monte.

Ecoloxistas en Acción esixe
ao goberno local de Mos que
ordene inmediatamente a para-
lización destas obras, que nunca
deberon iniciarse sen ter garan-
tidas ditas infraestructuras e apro-
bado o Plan Especial de Infraes-
tructuras e Dotacións. 

O Miteco tamén rexeita a cidade
deportiva do Celta

MOS

O anuncio da liquidación de
Pili Carrera ameaza con levarse
por diante sesenta postos de tra-
ballo e o persoal, que non cobrou
o soldo do último mes, apenas
recibiu información por parte
da dirección. A deputada do
BNG no Parlamento Galego
Alexandra Fernández e o por-
tavoz nacionalista no concello
de Mos, Gustavo Barcia, man-
tiveron un encontro coas traba-
lladoras que están facer garda
nas instalacións e ofrecéronse a
facer de altofalante das súas rei-
vindicacións ante as distintas
administracións. Amosaron ta-
mén a súa solidariedade ante a
situación de incerteza que están
a vivir neste momento, xa que
descoñecen cales son as inten-
cións da empresa e non saben,
tan sequera, se van cobrar o que
se lles debe.

O BNG vai reclamar a con-
tinuidade da fábrica, que conta
con persoal cualificado e co
equipamento preciso para manter

a produción. “Non podemos
permitir que peche outra industria
no país”, insistiu a deputada,
que vai esixir “transparencia ab-
soluta” sobre a relación da em-
presa coa administración e as
axudas públicas que Pili Carrera
puidera recibir nos últimos tem-
pos.

Gustavo Barcia trasladou o
apoio do Consello Local do
BNG ás demandas do comité
de empresa e comprometeuse a
defender, na corporación muni-
cipal, “os intereses das traballa-
doras e os traballadores afecta-
dos”. O concelleiro lembrou que
o BNG votou, no seu momento,
en contra da concesión da Me-
dalla do Concello de Mos a Pili
Carrera e posteriormente pre-
sentou, sen éxito, unha solicitude
para que lle fora retirado o re-
coñecemento. “Xa naquel mo-
mento denunciáramos a mala
xestión que se estaba a facer da
empresa e por desgracia cum-
príronse os nosos prognósticos”,
indica Barcia. 

O BNG levará ao Parlamento
Galego a situación do persoal
de Pili Carrera
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Para quen non vos coñeza, cóntanos
que é ESCULCA?

ESCULCA é un observatorio de dereitos
e liberdades civís, cuxa traxectoria
arrinca no ano 2003. Unha parte das
nosas preocupacións é a defensa dos
dereitos das persoas presas.

Xa ides polos 18 anos de actividade
ininterrompida?

Si.Ben, eu persoalmente non, pois eu
cheguei un pouco máis tarde, pero as
persoas que iniciaron a vida de ES-
CULCA si que levan eses anos traba-
llando.

Cal é o motivo que explica o nacemento
de ESCULCA?

As mulleres e homes que o crearon
tiñan unha ampla experiencia no acti-
vismo político e social e, naquel mo-
mento histórico, percibían que viñan
tempos escuros para as liberdades per-
soais e a dignidade de amplos segmentos
de seres humanos.

Onde nace ESCULCA?, e que sobre
que área xeográfica exerce o estudo e

denuncia dos episodios que considera
deben de ser estudados e denuncia-
dos?

Fundamentalmente nace en Santiago e
Vigo. O noso ámbito fundamental de
actuación é o país galego, alén de de-
nunciar que moitos galegas e galegos
sofren violacións de dereitos fóra do
noso territorio. Pero non renunciamos
a pór encima da mesa os abusos e in-
xustizas en ningunha parte do mundo
na que se vivan este tipo de situacións,
algunhas tan arrepiantes como por
exemplo a que padece o pobo de Pa-
lestina.

O discurso que nos tratan de vender
é que as “democracias” occidentais
supoñen o lugar ideal final ao que a
organización social da especie humana
pode aspirar a chegar, e que non se
pode cuestionar de ningún modo. Ti
cres que, na sociedade actual, esta
forma de entender a realidade calou
de maneira xeralizada? ou hai espe-
ranza en que as voces que a questionan

poidan algún día converter en realidade
as visións alternativas que denuncian
que tamén se dan abusos e violación
de dereitos, constantemente, ao noso
carón?

Para contestar a esta pregunta vou falar
do meu caso persoal. Eu veño do mundo
do dereito, e, malia que sempre tiven
un espírito crítico, nese mundo nalgún
momento chegas a aceptar que vivimos
nun estado de dereito relativamente

perfecto. Esa visión da realidade si que
se trata de trasladar da maneira constante
á xente de a pé. Tamén penso que moi
aos poucos si que se comeza a albiscar
unha certa creba desa forma de entender
a realidade.

ESCULCA é unha plataforma creada por galegos e galegas, hai case 20 anos que ten por obxectivo denunciar situacións de abusos, inxustizas e vulneración de dereitos
fundamentais acontecidas no noso país e en calquera parte do mundo. Esculca é deses fenómenos que ás veces se cruzan no noso camiño que nos fan conservar a fe no ser
humano, pois, con certeza, os seus activistas fan, co seu traballo, mellor á humanidade.Na actualidade desenvolven unha campaña, en colaboración con organizacións
semellantes, a nivel do estado, para denunciar os casos das persoas presas sometidas a situacións de isolamento penitenciario. Para sabermos máis de Esculca en xeral, e
desta campaña en particular entrevistamos a Fernando Blanco, un avogado ourensán activista de Esculca

“A PERSOA QUE ESTEA SOMETIDA A
ISOLAMENTO PENITENCIARIO PASA
21 HORAS AO DÍA NA MÁIS
ABSOLUTA SOIDADE”

ESCULCA DESENVOLVE UNHA CAMPAÑA PARA DENUNCIAR OS
CASOS DE PERSOAS PRESAS EN SITUACIÓN DE ISOLAMENTO

FERNANDO BLANCO ARCE
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E a que o achacas?
No que se refire ao estado español
creo que o tema de Catalunya influiu.
Nese país están aparecendo moitos
vasos comunicantes entre quen sufría
tradicionalmente a represión e entre
quen agora mesmo a están recibin-
do.

En Esculca estades a desenvolver unha
campaña sobre a situación das persoas
presas, explícanosla?

É unha campaña a nivel estatal da que
nós facemos parte. A razón da campaña
é denunciar a situación das persoas
presas en réxime de isolamento peni-
tenciario, tanto no réxime regulamentario
como en determinados excesos que su-
frían persoas consideradas perigosas e
que chegaban a sufrir anos en total soi-
dade.

Anos en total soidade¡¡¡ que espanto¡¡
algún caso en concreto en Galicia?

Pois por exemplo o caso do chamado
“Hannibal Lecter”, que cando morre
na prisión da Lama levaba máis de
dous anos nun confinamento absoluta-
mente solitario.

Cales son as condicións concretas do
réxime de isolamento?

É un réxime chamado pechado que
equivale normalmente ao primeiro grao
e ten dúas fases. A máis restritiva de-
termina que a persoa afectada debe de
estar en cela individual, nunca com-
partida, que se cumpre en módulos es-
peciais e limita enormemente as prácticas
en común. De feito, esta actividade en
común limítase a tres horas ao día. Na
maioría de casos,  esta actividade supón
pasear por pequenos patios interiores,
en ocasión enreixados.

Estas persoas pasan 21 horas ao día
absolutamente soas?

Si. E as tres horas restantes en compañía
dun preso ou dous como moito.Incluso
ás veces as visitas e curas médicas

poden realizarse a través dunha porta
enreixada.

Un preso en estado de isolamento ten
as comunicacións cos seus familiares
en cantidade e cualidade igual que
calquera outro preso ordinario?

Moitos destes presos sofren o fenómeno
da dispersión que xa supón unha difi-
cultade enorme para recibir visitas da
súa familia. En principio normativa-
mente as comunicacións poderían ser
as mesmas, pero unha das sancións
máis frecuentes e a suspensión das co-
municacións. Dicía o profesor Julián
Ríos “ se me tratas como un animal o
normal é que responda como un animal”.
E nestes módulos a conflitividade soe
ser máis elevada e as sancións que
acarrexan suspensión de comunicación
son frecuentes.

Supoño que as condición que deter-
minan que un preso pase a estar
isolado estarán reguladas por algún
tipo de normativa. Ao voso xuízo a
aplicación dun castigo tan duro res-
ponde aos criterios obxectivos que
marque a norma?, ou pode acontecer
que as simpatías ou antipatías deter-
minen que un preso poida ser isola-
do?

Si, a regulación existe. Pero claro esta-
blécese que unha persoa pode ser isolada
se experimenta “inadaptación ao réxime
ordinario”. E ese é un concepto nor-
mativo amplísimo. De feito todos os
presos cuxo ingreso en prisión estivese
motivado pola suposta relación coa
violencia política ingresaban e primeiro
grao, sen que tiveran protagonizado
ningún episodio que puidese presupor
algún tipo de inadaptación.
Ás veces a actuación reivindicativa rei-
terada pode ser considerada “inadap-
tación” e supor que a persoa presa pase
ao primeiro grao, e polo tanto ao réxime
pechado.

É frecuente que unha persoa presa
reivindicativa sexa castigada por elo?

Si.
Os obxectivos concretos e ámbito tem-
poral desta campaña cales son?

É unha campaña a medio e longo
prazo.Temos confianza en que máis
organizacións do estada vaian unín-
dose a ela. E en canto aos obxectivos,
aspiramos a recoller a maior canti-
dade de información que poidamos
sobre as situación de isolamento, a
comprender e combater as secuelas
que produce esta situación e a longo
prazo limitar absolutamente os casos
de isolamento a circunstancias moi
puntuais. E xa por último provocar
unha modificación lexislativa para
eliminar do noso sistema peniten-
ciario o réxime pechado.

Eu teño moitas máis dúbidas que cer-
tezas, pero unha das poucas certezas
que son capaz de manifestar é que, en
grande medida, a delincuencia é con-
secuencia da pobreza. Ti que opinas?

Estou absolutamente de acordo.O cár-
cere é o último reducto da fábrica de
pobreza que é a nosa sociedade.

O tema da relación entre a sociedade
e as persoas presas é para min inte-
lectuamente apaixonante.Nun princi-
pio, o modelo finés de prisións : abertas,
con moitísimas actividades de ocio e
de traballo, cun trato digno para todas
as persoas presas e cun réxime de
condeas que castiga cun máximo de
15 anos ata os crimes máis horrendos,
paréceme o máis adecuado, pero nin
sequera así son capaz de atopar unha
resposta a esta pregunta: que facer
cos individuos sádicos, aqueles que
son proclives a practicar a violencia
contra os demais?

As penas, canto máis longas sexan
máis dificultan o reigreso na sociedade
da persoa que as sofre. O réxime de

actividades é esencial nun sistema de
prisións que en teoría ten como finali-
dade reisentar. É certo, que hai indivi-
duos, para os que o discurso abolicionista
podería non ter resposta. Pero neste
tema, intelectualmente tan complexo,
quixera mencionar as análises do pro-
fesor Iñaki Rivera, que sinala que ese
número de persoas é tan pequeno que
todo o enorme sistema penitenciario
que temos non pode fundamentarse na
existencia de individuos de natureza
violenta.

Xa, pero aínda que sexan moi poucos,
a sociedade terá que protexerse dese
tipo de individuos?

Por descontado. Tamén teño que dicir
que ese é un debate dunha profundidade
elevadísima para o que non sei se na
sociedade actual existe resposta. O pro-
fesor Rivera, que antes mencionei aboga
por ir eliminando aos poucos o sistema
penitenciario, primeiro cualitativamente
e logo cuantitativamente. E hai moitísima
xente, que inicialmente podería ir a
sistemas de semiliberdade. Por último
quedarían un número de persoas, que
insisto son moi poucas, cuxa crueldade
cara aos seus semellantes debe de facer
que a sociedade se protexa delas.Se se
fixese así, o sistema penitenciario sería
minúsculo en relación co que hoxe te-
mos.

Rematamos Fernando, é posible, ou é
ilusorio construirmos unha sociedade
sen cárceres?

Esta é outra reflexión moi complexa e
profunda, pero quero dicir que eu, per-
soalmente, maniféstome claramente
abolicionista. É a única maneira de ir
parando o monstro que supón o sistema
penitenciario. Recoñezo tamén, que a
niña posición pode deixar difícil resposta
para algunha cuestión, pero entendo
que é o ideal ético ao que debemos de
aspirar.



AS SOMBRAS DOS FONDOS NEXT
RUBÉN CELA
da executiva nacional do BNG

Moito sen ten falado (e falará), das bondades
do programa “Next Generation-EU”. Porén,

é moi posíbel que se teñan creado unhas expecta-
tivas sociais que non se vaian corresponder coa
realidade. 

É certo que se trata dun fondo cunha dotación
económica sen precedentes: 750.000 millóns de
euros (390.000 millóns en forma de “subvencións”
e 360.000 millóns en créditos) do que o estado
español recibirá para o período 2021-2026, apro-
ximadamente, 150.000 millóns. Porén, non po-
demos perder de vista algúns factores relevan-
tes:

En primeiro lugar, é necesario aclarar que
estes fondos, non son “gratis”. A pesar de que o
goberno central ten repetido en innumerábeis
ocasións que son unha axuda incondicional, non
é certo. A contrapartida virá dun paquete de re-
formas na liña das “recomendacións” de “re-
formas estruturais” que a Comisión Europea leva
facéndolle ao estado español desde hai xa bastante
tempo. Trátase dun versión dulcificada dos “ho-
mes de negro”, pero con parecidas consecuencias:
diñeiro a cambio de “reformas”. Algunha desas
reformas afectará a ámbitos especialmente sen-
síbeis como o son as pensións ou a normativa
laboral. Polo tanto, unha parte do diñeiro serán
prestamos que haberá que devolver e a outra re-
cibirase a cambio de “reformas”. En calquera
caso, nada é gratis.

En segundo lugar, é importante ter claro que
o grande beneficiado destes fondos será o IBEX-
35. O groso do diñeiro, e a totalidade dos deno-
minados “proxectos tractores”, estarán nas súas
mans. Na maioría dos casos, nin solucionarán os
problemas  económicos e sociais máis graves e
urxentes motivados pola pandemia da covid-19
nin serán especialmente intensivos na creación
de emprego. Quen pense que a hostalaría, o pe-
queno comercio ou a cultura se beneficiarán
destes fondos, está moi trabucado.

En terceiro lugar, hai que ter en conta que
están a ter un modelo de xestión fortemente
centralizado, opaco e moi pouco áxil. Estes fondos
terán un sistema de gobernanza fortemente cen-

tralizado en Madrid (a pesar de actuar sobre
moitas competencias descentralizadas) e o que
se transfira ás Comunidades Autónomas non
terá en conta os criterios diferenciais dunha
nación como Galiza  (avellentamento, dispersión,
fenda dixital, emigración xuvenil, etc.). Por outra
banda, a imprescindíbel axilidade na xestión
destes fondos non debera ir en menoscabo da
transparencia. Porén, até o de agora, está a ser
así. 

A falta de información e canles claras para a
participación no reparto destes fondos até o do
momento está a ser unha constante existindo
unha grande opacidade a respecto dos criterios e
procedementos seguidos. Por último, está aínda
por ver a capacidade real de execución que o
estado español vai ter destes fondos. O 70% dos
mesmos teñen que estar asignados entre 2021 e
2022 e o 30% restante no 2023 e, en calquera
caso, a súa execución material non poderá ir
alén do 2026. Entre 2014 e 2020 o estado español
foi o estado da UE que executou menos fondos
comunitarios (o 39%). Agora tería que multiplicar
por sete ese ritmo. Téñense adoptado algunhas
medidas na liña da desburocratización e axiliza-
ción, mais non parecen suficientes e algunhas
delas poden implicar menor control en aspectos
tan importantes como o impacto ambiental de
algúns proxectos.

En cuarto lugar, temos que ter en conta que
nos estamos a endebedar (moito) e non sempre
para investimentos realmente necesarios nin
para cubrir necesidades sociais urxentes. No pri-
meiro trimestre de 2008 a débeda española re-
presentaba o 35% do PIB. No primeiro trimestre
de 2021 rondará o 120%. É a ratio máis elevada
desde comezos do século pasado e condicionará
non só a vida actual senón a das vindeiras xera-
cións. Trátase dunha situación insostíbel no
medio prazo e que pode ter graves consecuencias
no curto xa que as políticas de austeridade da UE
están aprazadas (e por pouco tempo), mais non
eliminadas da axenda comunitaria. Volverán e
canto maior sexa o endebedamento presente,
maiores serán os recortes futuros.

opinión / a louriña
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PORRIÑO

A primeira edición da obra
"A cámara escura", de José Luis
Baños, gañadora da III edición
do Premio Roberto Vidal Bolaño
de textos teatrais, realizada pola
Editorial Galaxia, presentouse
hoxe no Concello do Porriño.

A concelleira de Educación,
Lourdes Moure, actuou como an-
fitrioa do acto xunto co autor,
José Luis Baños, e acompañada
por Francisco Castro, director
xeral da editorial e Raquel Castro,
secretaria do xurado permanente
do certame.

O premio está instituído pola
Editorial Galaxia e o Instituto Ri-
beira do Louro do Porriño e o
Concello do Porriño é o patroci-
nador cunha achega anual de
2.000 euros. José Luis Baños, o
autor galardoado en 2020, rei-

vindicou "a importancia deste
premio por promover a escrita
teatral para adolescentes, que vén
cubrir un oco que existe entre o
teatro familiar e que xa se centra
nos adultos". A profesora Raquel
Castro, secretaria do xurado, va-
lorou que o texto de José Luis
Baños "presente un rexistro de
linguaxe urbana próximo á mo-
cidade". Engadiu que "esperamos
que poida representarse en escea,
unha vez que saiamos das restri-
cións actuais".

Francisco Castro, director xeral
da "Editorial Galaxia", agradeceu
o compromiso de gobernos mu-
nicipais como o Concello do Po-
rriño no apoio á cultura. "Nece-
sitamos políticos que, como sucede
aquí no Porriño, con vostede
Lourdes, sexan cómplices da cul-
tura". 

"A cámara escura", gañadora do
III Premio Roberto Vidal Bolaño
preséntase no Concello

O PORRIÑO

O goberno municipal do Po-
rriño presenta ao Plan Concellos
2021 da Deputación de Pontevedra
catro proxectos que “apostan pola
humanización das rúas e polo au-
mento da rede de saneamento nas
parroquias”, segundo explicou Pe-
dro Pereira, concelleiro de Infraes-
truturas. 

Das catro propostas, a máis
ambiciosa polo seu coste, é o
proxecto de humanización da
rúa Manuel Rodríguez. A actua-
ción será no tramo desa rúa entre
a confluencia coa rúa Xogo da

Ola e a praza de San Sebastián.
As obras consistirán no levanta-
mento do pavimento tanto na
calzada coma nas beirarrúas; re-
novación das redes de pluviais
e fecais; renovación da rede de
alumeado público; renovación
da rede de abastecemento; pre
instalación para telecomunica-
cións e da rede de baixa tensión;
nova pavimentación en granito
e mobiliario e renovación da
zona de xardíns.

O proxecto ten un orzamento
de 391.322,95 € mais o IVE do
21% correspondente.

Presentan ao Plan Concellos un
proxecto de humanización e tres
novas redes de saneamento
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PORRIÑO

O Concello do Porriño
acordou adquirir máscaras
de protección FFP2 para o
persoal municipal cunha par-
tida de 2.950 €. A resolución
da Alcaldía que asinou hoxe
Eva Garcia otorga o contrato
de subministración á firma
“Aquimian España SLU”, do

Porriño que presentou o or-
zamento máis económico. 

A procura de máscaras de
protección FFP2 acordouse
na reunión da concelleira de
Persoal, Lourdes Moure cos
representantes dos traballa-
dores do Concello na que
tamén determinouse estable-
cer quendas de tele traballo

dos funcionarios en cada ser-
vizo e con grupos burbulla
por prevención. Esta decisión
adoptouse como consecuen-
cia das actuáis restricións de
aplicación en Galicia e se-
gundo a recomendación da
Xunta para que se faga tele
traballo na medida do posi-
ble. 

Porriño decretou a compra de máscaras FFP2
para protección do persoal municipal

PORRIÑO

O Concello comezará a dis-
tribuír a partir do xoves 4, un
bando da Alcaldía que require
a toda a veciñanza que teñan
inhumados nos nichos de pro-
piedade municipal dende hai

máis de 6 anos, debido á falta
de espazos no Cemiterio Mu-
nicipal. 

Por acordo do Goberno Mu-
nicipal, solicitáselle á veciñanza
que procedan ao retiro dos restos
correspondentes aos seus fa-

miliares inhumados nos nichos
de propiedade municipal, e a
súa limpeza para poñelos ao
dispor do Concello. 

Habilitase un prazo de tres
meses que comezará dende o 5
de febreiro ata o 5 de maio. 

Tres meses para baleirar os nichos de
propiedade municipal ante a falta de espazos

SANTIAGO

A Mesa pola Normalización
Lingüística pídelle ao director
xeral de xustiza, Juan José Martín
Álvarez, que a Xunta de Galiza
poña os medios e recursos per-
soais e técnicos necesarios para
garantir nos Xulgados e Tribunais
o dereito á escolla lingüística
na tramitación do procedemento
que recolle o artigo 9 da Carta
Europea de Linguas Rexionais
ou Minorizadas.

"A pesar da normativa que
ampara o uso do galego, a Ad-
ministración de Xustiza é im-
permeábel á nosa lingua, presente
en menos do 5% da documen-
tación xerada pola xustiza no
noso país, sen que a Xunta poña
interese en solucionalo", lamenta

a vicepresidenta da entidade de
defensa da lingua, Elsa Quintas,
que esta mañá mantivo esta
mañá unha xuntanza virtual co
director xeral, no que lle recordou
a Juan José Martín Álvarez que
este dereito que asiste ás partes
non é só teórico e que a Xunta
pode e debe materializalo con
algunhas medidas urxentes que
xa foron recollidas en boa medida
no Plan Xeral de Normalización
Lingüística aprobado polo Par-
lamento o 21 de setembro de
2004. Entre as medidas que lle
propón á Xunta que a aplicación
MINERVA dispoña en galego
de todos os documentos, que se
empregan a diario nunha oficina
xudicial e en todas as ordes xu-
risdicionais.

A Mesa pídelle á Xunta que
garanta os dereitos dos
galegofalantes

Pontellas Abelenda, 
Nº 25
O PORRIÑO
986 335 169

Generoso Domínguez
Nº 174
CELA - MOS
986 687 708

COMERCIAL BUGARÍN



SALCEDA

Salceda de Caselas ven de dar por re-
matado o seu Programa Integrado de
Emprego, obtendo uns resultados moi
positivos a pesares da crise sanitaria. O
Programa supuxo un investimento de
305.000 €, financiados integramente pola
Consellería de Emprego e Benestar da
Xunta de Galicia.

O Programa atendeu a 100 persoas
desempregadas, acadando os obxectivos
para un 58%, aínda que ata un 77% con-
seguiron un contrato laboral durante o
desenvolvemento do PIE. 

Cabe destacar o caso de sete persoas
participantes que retomaron os seus
estudos de formación regrada, ou o de
outras sete que puideron sacar o permiso

de conducir B1 dentro do programa.
Dende outubro de 2019 en que se ini-
ciou o programa, as persoas desem-
pregadas puideron acceder a diferentes
accións formativas, destacando certi-
ficados de profesionalidade como os
de tarefas administrativas ou limpeza
de edificios. Realizáronse un total de
5.858 horas de formación, das cales
4.722 foron de xeito telemático. Estas
accións incluíron formación práctica
en diferentes empresas da zona, que
na ampla maioría dos casos desembocou
nun contrato laboral nesas mesmas
empresas.

Verónica Tourón, Concelleira de For-
mación e Emprego: “Estamos moi satis-
feitas cos obxectivos de inserción acada-

dos, que superaron amplamente o noso
compromiso. Temos que lamentar que a
Xunta de Galicia non volvese apostar
polos Concellos para seguir a xestionar
os Programas Integrados de Emprego na
nova convocatoria de 2021”.

Loli Castiñeira, Alcaldesa de Salceda:

“Nun ano complexo coma este, marcado
pola covid19, fomos quen de xestionar a
maior subvención de emprego dos últimos
anos, facendo que 100 veciños e veciñas
tiveran unha oportunidade de formación
para o emprego, tan importante nestes
tempos”.
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O Programa Integrado de
Emprego de Salceda remata cun
58% de inserción laboral

LOLI CASTIÑEIRA, VERÓNICA TOURÓN E PERSOAL TÉCNICO DO PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO.

SALCEDA

Dende o martes 26 de xaneiro e
ata o vindeiro luns 15 de febreiro
permanecerá en exposición pública
a nova numeración do casco urbano
de Salceda de Caselas, para que as
persoas afectadas poidan realizar
alegacións se o consideran oportuno.
Os documentos pódense consultar
xa na páxina web do Concello
(www.salcedadecaselas.gal), e para
consulta presencial ou aclaración de
dúbidas é preciso pedir cita previa a

través dos teléfonos do Concello ou
da propia páxina web.

A do casco urbano é a primaira
fase do proxecto de revisión e ac-
tualización da numeración das vi-
vendas de todo o municipio. Cando
remate o proceso no casco urbano
será o turno das parroquias, para as
que xa se están a rematar os traballos
previos. 

A acción, que conta con un or-
zamento de 14.730,54 € está finan-
ciada na súa totalidade polo Plan

Concellos 2020 da Deputación Pro-
vincial de Pontevedra, e ten unha
gran importancia para a súa utiliza-
ción noutros usos municipais. Estase
a realizar por unha empresa espe-
cializada en coordinación cos técnicos
municipais e de acordo coas normas
dictadas polo Instituto Nacional de
Estatística para tal fin.

Con esta iniciativa, que dá res-
posta a diversas solicitudes veciñais,
resólvese tamén o histórico problema
da identificación dos barrios no rural.

En exposición pública a nova numeración do casco urbano
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O primeiro Loli, como estades en Sal-
ceda, tanto de saúde como de ánimo
polo Covid19 e como levades as novas
restrición para intentar frear os con-
taxios?

Esta xa é a terceira vaga e o cansazo
vaise acumulando, tamén a inquedanza
pola situación laboral e económica.
Hoxe temos 89 novos casos positivos(
26 de xaneiro), esta cifra é a máis
alta desde o inicio da pandemia e a
transmisión é comunitaria.Esta situa-
ción é semellante nos concellos que
nos rodean e en toda Galicia en xeral.
Fai que teñamos que extremar moití-
simo as precaucións e outra vez máis
pedir un maior esforzo á poboación,

sei que a maioría da xente cumpre,
pero ata que consigamos que sexamos
toda a poboación a que cumpra, non
imos a poder parar esta transmisión
comunitaria. 
Ao longo de toda a pandemia, no
noso concello conseguimos a manter
uns bos datos, sempre por debaixo
dos concellos limítrofes, pero creo
que baixamos a garda no nadal e as
consecuencias son estas, esta terceira
vaga que nos trae datos demoledores.

Como te sinteS agora que está a pi-
ques de acabar a súa etapa de alcal-
desa?

Para min foron un ano e seis meses
de mandato cheos de emocións. Mar-

cado pola crise sanitaria onde a xes-
tionamos con acertos e erros, pero
sempre con coordinación e chegando
a acordos co comité de seguimento,
co único obxectivo de traballar por e
para a veciñanza de Salceda. Os que
amamos a política e nos dedicamos a

ela con todo o corazón, o que buscamos
é mellorar a vida da nosa veciñanza,
tocoume o momento político de coidar
á xente durante esta aniño da covid19.

Que valoración fas da mesma?
Foi un tempo moi positivo. Rematamos
moitísimas obras que estaban en mar-
cha do anterior mandato e foron fun-
damentais para levar con solvencia e
bo resultado esta crise.

Cales foron as principais actuación
desenvolvidas nestes dous anos?

Rematamos a Praza da Devesa, a hu-
manización da Rúa Compostela, a
humanización da Rúa Gándara. Ac-
tuamos en moitísimas parroquias e
xeramos espazos pensados para a
xente e cobraron moitísimo protago-
nismo na crise do Covid. Cando esti-
vemos confinados e comezamos a
saír puxemos en valor, se cadra un
pouquiño máis, todos estes espazos
recuperados e humanizados para a
xente.
O Centro de Saúde, inauguralo foi
unha demanda histórica e non puido

LOLI CASTIÑEIRA, ALCALDESA DE SALCEDA

Cando Loli Catiñeira comezou a súa andaina como primeira alcaldesa de
Salceda conversamos con ela para que nos falara das súas ilusións e dos
seus proxectos. A piques de rematar o seu mandato queremos falar de
novo coa alcaldesa para que nos conte se se puideron levar cabo e como
pasaron estes case dous anos cunha pandemia mundial causada por
unha crise sanitaria polo medio

“OS QUE AMAMOS A POLÍTICA E NOS DEDICAMOS
A ELA CON TODO O CORAZÓN, O QUE BUSCAMOS
É MELLORAR A VIDA DA NOSA VECIÑANZA”



chegar en mellor momento. Tiñamos
unha necesidade brutal de espazo e
desde logo que para min foi o logro
deste ano.
Puxemos en marcha o Gabinete de
Atención Temperán, no que atendemos
máis de 60 nenos e nenas do concello.
Este servizo compartímolo coas Neves
e xa nos está facendo falta o servizo
para nós sos, son moitísimos nenos e
nenas para este gabinete.
Creamos o Gabinete de Psicoloxía,
no que están sendo atendidos máis de
40 veciños e veciñas. A creación de
este gabinete xusto na segunda vaga
do covid foi moi importante.
E agora estamos a piques de inaugurar
o “Centro de Enfermidades Neuro-
dexenerativas”, que está na antiga es-
cola de Vendanova. Acabamos de asi-
nar o convenio con AFAGA e para a
semana comezamos a realizar os dous
programas que temos en marcha, “Ac-
tiva a mente” e “Cultiva a mente”.
Tamén aprobamos o segundo Plan de
Igualdade e levamos un montón de
medidas postas en marcha tamén.
Moi orgullosa destes tres gabinetes
porque son todos para coidar aos ve-
ciños e veciñas da nosa vila. 

Cales son os principais obxectivos
para os dous últimos anos de mandato
nos que ti serás tenenta de alcaldesa?

Son obxectivos de equipo pensados
nun mandato de catro anos. Non hai
primeiras nin segundas, independen-
temente de que ocupe eu a alcaldía

ou a miña compañeira Verónica. Ata
o de agora funcionamos así e estou
segura que imos seguir así, cuns ob-
xectivos claros. 
Os máis próximos, aprobar no vindeiro
pleno a RPT (relación de postos de
traballo). Este é un compromiso cos
traballadores e traballadoras deste
concello e formaba parte do acordo
de goberno.
Levaremos tamén os terceiros orza-
mentos para aprobar en ano e medio.
Xestionar economicamente é moi im-
portante.
Posto en marcha tamén en cuestións
de semana porque xa 16 empresas
presentaron proxecto para a Senda de
Parderrubias. Esta é unha senda ci-
cloturista que conecta o centro co
IES Pedrarrubias por unha zona moi
perigosa. Esta obra está financiada
pola Xunta e ademais recolle moitas
melloras no espazo como o sanea-

mento, pero sobre todo o que mellora
é a seguridade viaria para toda a ve-
ciñanza de Parderrubias e todo o
alumnado que usa ese treito para ir
ao instituto.
Moito traballo por diante, e traballo
en equipo.

A relación cos teus socios do PSOE
sempre a valoraches moi positiva-
mente, agora que estás a piques de
rematar a túa etapa como alcaldesa
segues pensando o mesmo?

Hai cousas que dificilmente se poden
disimular e cando un goberno está
compartido por dous partidos políticos
que temos as nosas diferenzas en
canto a proxectos de ideoloxía é moi
fácil que haxa diferenzas, que trans-
cendan e a opinión pública o saiba.
No noso caso isto non aconteceu por-
que a relación de equipo é oi boa,
discutimos cando non estamos de
acordo no enfoque dos proxectos, da

metodoloxía ou da xestión, pero dis-
cutímolo e aportamos solucións en
equipo. Temos claro, tanto Movemento
Salceda como Psoe que o noso ob-
xectivo é mellorar Salceda. A nosa
relación é moi boa e o funcionamento
do equipo tamén.

Movemento Salceda ten futuro na  es-
cena política de Salceda despois do
2023?

Febreiro 2021 [13]
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C/ Víctoriano 
Pérez Vidal, 37

Telf: 633 15 28 23

Ese será un debate que teñamos que
dar no seno do partido. A nosa ideo-
loxía é a mesma e teremos que debater
no seno de Movemento Salceda cos
nosos militantes cal é o futuro se é
que algo ten que mudar en Movemento
Salceda. Somos un proxecto pensado
por e para Salceda e así seguirá sen-
do.

Considerades algún tipo de colabo-
ración co BNG local, co gallo de vol-
ver unificar o nacionalismo na vosa
vila?

Eu non me pecha a nada, son unha

persoa de talante, consenso, dialogo
e de chegar a acordos se os obxectivos
son comúns.

E o futuro de Loli Castiñeira no
2023?, tes pensado seguir no mundo
da política?

Risas….. Eu sempre teño na cabeza
o día que fun nomeada alcaldesa, para
min foi un dos días máis felices da
miña vida e sempre dixen que había
dúas cousas das que me ía sentir moi
orgullosa sempre. Unha é ser a primeira
alcaldesa do meu concello e a outra é
ser galega, son moi afortunada por

estes dous feitos, teño que estar a
altura e facer que os meus veciños e
veciñas se sintan orgullosos da súa
alcaldesa.

Agora imos falar dun feito ben triste
que acaba de acontecer. O recente
falecemento do alcalde de Cangas,
Xose Manuel Pazos. deixa un baleiro
ben grande no corazón de moitas
persoas. Pazos tiña moito vínculo
con Salceda, queres deixar unha pa-
labras na súa memoria?

Pouco che podo dicir, creo que a
todos nos doeu moito a morte de

Pazos. Coñecíamos o seu estado de
saúde, eu mesmo berregaba con el
porque fumaba moito. Creo que nos
doeu a todos un montón. Era un
tipo incríbel, un sabio, un retran-
queiro…. un tipo de esquerdas coas
ideas moi claras, de país, de construír.
Un tipo adorable e moi afable no
trato, do que había moito que apren-
der e que eu vou botar moitísimo
de menos.

Moitas grazas Loli pola túa conversa
con nós.

Gracias a vós.

María J. Saavedra Míguez
Delegada
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PONTEAREAS

O Concello de Ponteareas
vén de licitar a execución da
pavimentación e valado da te-
rraza do Centro Cultural de Ri-
badetea, así como dunha rampla
peonil de acceso á mesma. 

As obras foron licitadas cun
orzamento total de 43.676,24
euros, ive incluído, e as empresas
interesadas dispoñen dun prazo
de presentación que rematará o

vindeiro 11 de febreiro.  O ob-
xecto desta actuación, segundo
indicou o concelleiro e Cultura,
Fernando Groba, é “comple-
mentar o acceso ao Centro Cul-
tural de Ribadetea mediante
unha rampla á fronte da edifi-
cación, proporcionando ademais
un acceso directo exterior á ca-
fetería e á terraza a través desta
pasarela metálica, sen necesidade
de acceder ao salón de actos.

O Concello licita as obras que se
acometerán no Centro Cultural de
RibadeteaPONTEAREAS

Os organizadores do festival
Rock in Río Tea retoman a súa
actividade tras a redución de
eventos por mor da pandemia.
Da man de Galician Brew, em-
presa cervexeira afincada no val
do río Tea, e coa que xa colabo-
raran previamente na creación
da cervexa que leva o nome do
festival, retoman un dos seus
eventos máis coñecidos: o Con-
curso de Bandas. 

Malia que as bandas xa non

poderán subir ó escenario da
mítica sala JJ, o concurso volta
dun xeito online e novidoso, no
que as bandas terán que enviar
un vídeo dunha canción súa coa
letra en galego, ou con subtítulos
na mesma lingua, para optar a
un premio de 1000 euros e 500
birras. 

O método de inscrición será
a través da web de Galician
Brew cun prazo que remata o
14 de marzo. De entre todas as
bandas que participen escolle-

ranse 20 vídeos finalistas, dos
cales 10 serán elixidos por vo-
tación popular na rede e outros
10 pola propia organización.
Tras a elección de eses vinte ví-
deos, un xurado de gurús do
rock escollerá á banda gañadora
que defenderá o premio actuando
en directo na fábrica de Galician
Brew en Padrons (Ponteareas).

Toda a información relativa
ao concurso poderase seguir
diariamente na páxina de Face-
book do Rock in Río Tea.

Concurso de Bandas Galician Brew–Rock in Río
Tea “1000 Euros e 500 birras”
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PONTEAREAS

A concelleira socialista de Alum-
brado, Chus Garrote, aposta pola cons-
trución dunha vila máis sostible e
anuncia que vén de conseguir o apoio
do INEGA (Instituto Enerxético de
Galicia) para a colocación de placas
fotovoltaicas no edificio do mercado
municipal.

“Apostamos por unha vila máis sostible
que produza a súa propia enerxía eléctrica
de orixe renovable e que permitirá o au-
toabastecemento do mercado municipal
e de outros edificios municipais”. 

Garrote explica que a vila comenzará
antes de xuño a xerar nos seus edificios
municipais enerxía eléctrica a partir do
sol, unha fonte enerxética renovable e
gratuita. O Mercado Municipal será o
primeiro edificio no que se instalarán os
módulos solares fotovoltaicos.

Esta instalación estará composta por
86 módulos fotovoltaicos de 535 Wp
formando un total de 46,01 kWp de po-
tencia, e contribuirá a deixar de emitir
máis de 410 toneladas de dióxido de car-
bono á atmosfera o equivalente a 3.416.666
kms percorridos no coche. 

Biblioteca, conservatorio e mercado municipal de
Ponteareas abasteceranse de enerxía solar fotovoltaica

PONTEAREAS

O Concello de Ponteareas vén de mercar
catro parcelas para destinalas a incrementar
os equipamentos culturais e sociais das pa-
rroquias de Arnoso, Bugarín e Xinzo. Os te-
rreos están situados a carón ou na contorna
das Casas e Centros culturais destas parroquias.
No caso de Arnoso adquiríuse a única finca
sen edificar que limita coa Casa Cultural e
polo tanto a única posibilidade de ampliar
os terreos na súa contorna. A intención do
Goberno Local e adicar esta parcela a ampliar
as instalación da Casa Cultural para que
conte cun salón de actos acorde coa parroquia
xa que o tamaño do actual correspóndese co
dunha aula da antiga escola. En Bugarín a
parcela mercada limita co Centro Cultural e
converterase nun espazo de xogos infantís e
outros usos sociais. Finalmente no caso de
Xinzo tratase de dúas parcelas situadas na
contorna do Centro Cultural que teñen como
finalidade a construcción dun parque infantil.
Nesta parroquia o Goberno Local ten abertas
xestións coa propiedade doutras parcelas lin-
dantes para completar os terreos.

O Concello adquire
terreos en tres
parroquias para novos
equipamentos sociais
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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"

Ponteareas abre o novo aparcadoiro
público da rúa Alexandre Bóveda
PONTEAREAS

O Concello de Ponteareas abríu ao pú-
blico o novo aparcadoiro ubicado na rúa
Alexandre Bóveda, facendo esquina coa
rúa Redondela, e cunha superficie de case
1.000 m2 e 32 prazas de estacionamento.

Os traballos de acondicionamento foron
realizados polo Concello con recursos
propios e consistiron na preparación e com-
pactación do terreo, instalación dun peche
perimetral e valado con barreira vexetal,

ademais da sinalización informativa co-
rrespondente. O firme do aparcadoiro é de
zahorra e non permite o pintado das prazas,
pero o Concello procedeu á súa sinalización
temporal con cal para que os usuarios
poidan coñecer a distribución das prazas
para aproveitar ao máximo o espazo con
comodidade e seguridade. Na actualidade
Ponteareas conta con 11 amplos aparcadoiros
gratuitos e un privado de pagamento que
suman máis de 700 prazas de estacionamento. 

SALVATERRA DE MIÑO

O Concello de Salvaterra de Miño
ven de solicitar, a través da liña 3 de
emprego do Plan Concellos da De-
putación de Pontevedra, a contrata-
ción de 18 persoas por un importe
de máis de 170.000,00€ para os pos-
tos de fontaneiro, conductor de ca-
mión, peóns de limpeza, barredor,
peóns da construcción, mozos para
recollida do lixo, oficial albanel,

monitor sociocultural, informadores
turísticos e cobrador, que se incor-
porarán progresivamente dende o
mes de marzo ata decembro.

A duración dos contratos terán
un máximo de 10 meses de duración.
Por un lado a través desta contratación
búscase xerar emprego e por outra
banda reforzar os diferentes depar-
tamentos municipais como poden
ser obras, turismo e cultura.

Salvaterra contratará a 18 persoas a
través do Plan Concellos
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PROFANAR: Tratar sen o debido res-
pecto unha cousa digna de ser conside-
rada.

O 14 de marzo do 2017 a asociación
cultural Lazoiro de Salvaterra de Miño,
presentou diante da Dirección Xeral de
Patrimonio a solicitude de incoación de
expediente de declaración de Ben de In-
terese Cultural á Casa do Pobo de Salvaterra
de Miño. Fun eu, para ben ou para mal, o
responsable directo da solicitude, ben do-
cumentada e fundamentada.

Por que non se incoou o expediente?.
Unha man negra xa se ocupou de que tal
cousa non acontecera.

O primeiro de maio de 2018 aparece o
primeiro proxecto de rehabilitación por
un importe de 107.999 €, 17.969.521 mi-
llóns das antigas pesetas.

Moitos cartos para o que fixeron. De
seguido algúns detalles:

“En el interior son llamativas las car-
pinterías de puertas y ventanas y serán
elementos a conservar”. Pax. 4 de 13 do
proxecto.

Naquel momento respectaron as ci-
tadas carpinterías interiores. A día de
hoxe ignoro como están.

“Se mantienen y reponen todos los

elementos exteriores del edificio: cornisas,
barandillas y carpinterías.” Páx 5 de 13
do proxecto.

“….cambio decarpinterías existentes
deterioradas por otras de aluminio y el
desmontaje del

falso techo existente actualmente muy
deteriorado.” Páx. 5 de 13 do proxecto.

“…elementos como las carpinterías o
los detalles de la forja de las fachadas se
conservarán y restaurarán o repondrán
en el caso de verse dañados.” Páx. 6 de 13
do proxecto.

Aparentemente existe unha contra-
dición, por un lado afirman que se man-
teñen as carpinterías e por outro que as
deterioradas se substituen por aluminio.
Como é posible?. O normal sería reparar
as deterioradas. O certo é que substituiron
o 100% da carpintería exterior.

En canto ao falso teito, solamente na
esquina suroeste estaba mal e poderíase
reparar fácilmente.

O 09 de xullo do 2018, a Alcaldía asina
o Decreto 2018 – 0345, que entre outras
cousas recolle:

“Visto o informe de Secretaría de data
5 de xullo de 2018, e o informe de Inter-
vención de data 6 de xullo de 2018. Esta

Alcaldía considera que procede alzar o
reparo formulado pola Intervención, por:

• Ter asinado un convenio coa Xunta
de Galicia en data 09 de febreiro de 2018
para financiar a totalidade do citado
edificio da súa propiedade, para que a
escola de música deste Concello poida
desenvolver con urxencia as súas activi-
dades culturais por carecer de locais axei-
tados as súas necesidades.

• Así mesmo a Xunta de Galicia con
data 19 de febreiro de 2018 comunica a
este Concello que está dacordo en vender
o citado edificio por un prezo de 115.222,03
euros fraccionando o pago ata 10 anos.”

“RESOLVO:
1º.- Avocar a competencia delegada

na Xunta de Goberno Local por Decreto
desta Alcaldía de 17 de xuño de 2015, no

referente ás competencias recollidas na
D.A. 2ª da Lei 9/2017, do 8 de novembro,
de Contratos do Sector Público.
2º.-Alzar os reparos suspensivos for-

mulados expresamente pola Sra. Inter-
ventora.
3º.- Prestar aprobación ó proxecto

técnico redactado polo Doctror Arquitecto
D. José A. Martín Curty e pola arquitecta
Dª Alba Martín Burgos para a execución
das obras de “Acondicionamento da Casa
da Cultura da Música”.
4º.- Aprobar o expediente de contra-

tación das obras de “Acondicionamento
da Casa da Cultura da Música”, financiadas
ó 100% pola Consellería de Cultura, Edu-
cación e Ordenación Universitaria, en base
ó convenio asinado con este Concello en
data 9 de febreiro de 2018, cun orzamento
de execución por contrata de 107.999,60
euros, que inclúe os tributos que graven a
execución do contrato, así como o 21%
do IVE, que ascende a 18.743,73 euros,
por un período de catro meses, contados
a partir do día seguinte ó da sinatura da
acta de comprobación do replaneo, in-
cluíndo os pregos de cláusulas adminis-
trativas particulares elaborados ó efecto.
5º.- Autorizar o gasto corresponden-

te…..” (continuará)

reportaxe de Antón Lorenzo González, “Antón Xaque”

SALVATERRA DE MIÑO, PROSIGUE A PROFANACIÓN (1)

PROFANAR: TRATAR SEN O DEBIDO RESPECTO UNHA COUSA DIGNA DE SER CONSIDERADA.
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Ás veces atopamos exemplos marabi-
llosos nos que se constata como a

unidade da sociedade civil, na procura do
ben común, é o único instrumento, im-
prescindible, para poder desbotar as ansias
depredadoras dunha oligarquía económica
que arrasa cos recursos de todos na procura
do beneficio duns poucos. Así aconteceu
co chamado SALTO DE SELA. Un proxecto
que tiña por obxecto a construción dun
gran encoro na última parte do río Miño
que de terse levado a cabo, tal como estaba
formulado, tería suposto a fin do modo de
vida de moitas familias da zona, alén de
gravísimos cambios na morfoloxía de toda
a contorna, probablemente irreversibles.
Hoxe, extinguida definitivamente a con-
cesión que autorizaba a súa construción,
máis de 40 anos despois daquela tolemia,
iniciamos unha simbólica viaxe polo río
Miño facendo un pouco de historia.

En decembro de 1978 a Administración
xeral de recursos e enxeñaría hídrica asinou
con Fenosa unha concesión para construír
un encoro de produción de enerxía no úl-
timo tramo do río Miño entre Arbo e Mel-
gaço, en Portugal. O proxecto, cuxa finali-
dade era satisfacer a crecente demanda de
enerxía eléctrica en España e Portugal
adaptándose ás necesidades puntuais de
consumo, situábase ao longo de 23 quiló-
metros do tramo internacional do río Miño
cunha superficie de encoro de 480 hectá-
reas. A produción de enerxía prevista era
de 538 xigavatios-hora por ano medio,
dos que o 64,5 por 100 destinaríanse a Es-
paña e o 35,5 por 100 a Portugal. Este pro-
xecto fora iniciado xa nos estertores do
franquismo no ano 1974 e levaba en vixencia
case 50 anos.

No ano 1996 Unión Fenosa e EDP elec-
tricidade Portugal fixeron un estudo de
impacto ambiental publicado no BOE do
ano 98 xunto cun estudo técnico dos con-
cellos de Arbo, As Neves e Crecente onde
as conclusións, en esencia, veñen sinalar

que a construción da presa de  Sela pro-
vocaría a desaparición, ou unha regresión
moi importante, das poboacións de especies
migradoras na zona do río Miño situada
augas arriba da presa, en especial da  lam-
prea, o cal tería, ademais, consecuencias
negativas no medio socioeconómico da
zona dado o gran arraigamento gastro-
nómico da devandita especie, obxecto,
mesmo, dunha festa  de interese turístico
nacional e de enorme impacto  en toda a
contorna miñota. Así mesmo, este encoro
produciría unha alteración do microclima
necesario para o desenvolvemento das vi-
ñas que dan lugar á produción dos viños
Albariño e Condado do  Tea (denominación
de orixe "Rías Baixas"). Doutra banda, de
levarse a cabo o proxecto, as augas do
encoro sepultarían numerosas "pesquei-
ras". Estas construcións, utilizadas para a
pesca artesanal da lamprea, constitúen
un elemento arquitectónico característico
do río Miño; con data 12 de xaneiro de
1984, as " pesqueiras" de Arbo incoáronse
ben de interese cultural coa categoría de
conxunto histórico artístico ("Boletín Oficial
do Estado" do 31 de marzo de 1984). Están
afectadas pola protección dada pola Lei
16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio
Histórico Español.

A Secretaría Xeral de Medio Ambiente
considerou no ano 2000 que o proxecto
"Aproveitamento hidroeléctrico de  Sela

no río Miño" producirá impactos ambientais
negativos irreversibles sobre o medio na-
tural, o medio socioeconómico e o patri-
monio histórico e cultural, non estable-
céndose medidas eficaces para mitigar ou
compensar os citados impactos, polo que,
dado o alto valor dos elementos afectados,
declara que o citado proxecto non é  viable
polo dano ao medio ambiente.

Aínda así a concesión dese Salto de
Sela, que tomou o nome desa parroquia de
Arbo, fíxose por 75 anos e seguía aínda
agora vixente malia que a mobilización
veciñal fixo inviable hai tempo tanto o
proxecto orixinal como os diversos intentos
de retomalo con encoros de inferior ta-
maño. 

O Salto de Sela foi un máis dos diversos
proxectos de encoros de produción eléctrica
planificados polo franquismo en toda a
Península, varios deles, como este, en
coordinación con Portugal.

Veciñanza de Galicia e Portugal opúxose
durante décadas á construción do encoro
de Sela e leva con esta loita desde o ano 78
que se firmou a concesión. Fenosa mer-
gullaría cincocentas pesqueiras e acabaría
coa lamprea e coa vida do río até o Atlántico.
Este salto sería a morte do Miño e contou
coa total oposición dos concellos portu-
gueses que tamén  se uniron á loita veciñal
da mobilización da opinión pública na
beira galega e o peso dunha crecente con-
ciencia social en temas ecolóxicos foron
os artífices que evitaron a construción
deste asasino medioambiental chamado
Salto de Sela.

E rematamos a nosa viaxe polo río
Miño cunha entrevista con Xose Manuel
Rodríguez, alcalde de As Neves, para co-
ñecer   súa valoración ao respecto desta
importante nova.

reportaxe de G. Figueiredo

EXTINGUIDA A CONCESIÓN PARA EXECUTAR O SALTO DE SELA
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entrevista

A concesión que ven se ser anulada,
outorgouse cando ti eras un neno. Tes
algún tipo de lembranza daquel mo-
mento?

Isto foi hai 42 anos e eu, aquel mo-
mento concreto non o lembro, non.
Si recordo as situacións posteriores
que falaban que de concretarse o pro-
xecto podería supóo un desastre para
a nosa contorna.

Naquel momento os niveis de oposición
veciñal como foron?

Elevadísimos. Eu aconsello aos lectores
e lectoras, que aínda non o coñezan, o
visionado dun documental chamado
“O Salto” .Neste traballo de Adrián
González, un veciño das Neves , re-
flíctese moi ben como foi a oposición
veciñal. Alí entrevista a persoas que
tiveron moito protagonismo  nos mo-
vementos de oposición veciñal. Creo
que cómpre destacar tamén que na
outra beira do río, na portuguesa, a
oposición veciñal foi igualmente

Ese nivel de oposición veciñal tan ele-
vado que describes influíu, ao teu
xuízo, na anulación definitiva do pro-
xecto?, e aínda que sexa falarmos de
hipóteses , que tería significado para
As Neves que se tivese concretado o
salto?

En canto á primeira cuestión, eu creo
que se pode dicir obxectivamente que
si. O nivel de oposición social conforma
unha realidade á que teñen que en-
frontarse tanto as administracións como
a empresa adxudicataria. Que pasaría
nas Neves se  se tivese concretado o
salto?, pois eu creo que a morfoloxía
da parroquia de Vide cambiaría abso-
lutamente.

Por que?
Pois porque nese lugar o Miño, teríase
convertido non no río que é senón nun
enorme encoro. Teríase mudado radi-
calmente a pesca tradicional co que
iso significa tanto na nosa economía
como na nosa identidade. Por outra
parte, a nosa paisaxe, o noso clima e a
nosa etnografía veríanse tamén subs-
tancialmente modificadas. E logo estou
seguro de que houbo unha intrahistoria
económica moi interesante arredor dos
intereses de Fenosa  e da eléctrica
portuguesa que merecería un estudo
moi profundo.

Entendo Xose, que a nova que coñe-
cemos hai uns días referente á retirada
definitiva da concesión será valorada
moi positivamente polo alcalde de As
Neves?

Desde logo que si. E non só para As

Neves, eu creo que é un día para cele-
brar para todo o mundo miñoto que
debe de estar satisfeito porque se con-
cretase un traballo de oposición de
máis de 40 anos. Non creo que exista
en todo o estado un procedemento de
concesión administrativa que estivera
en desenvolverse tanto tempo, e que
tardase mais de catro décadas en ex-
tinguirse.

Claro, tanto tempo coa espada de Da-
mocles enriba debeu de ser enorme-
mente duro para as persoas máis im-
plicadas na loita contra o salto, pois
en calquera momento podía ter es-
toupado de novo?

Si, de feito pasou. O proxecto inicial
ten 42 anos, e hai 20 houbo un intento
de reactivalo modificando o obxecto
da concesión de maneira que o encoro
inicialmente proxectado convertíase
en dous máis pequenos. É dicir, mentres
non se produciu a anulación definitiva
que coñecemos recentemente o pro-
blema seguía estando aí. En relación a
este asunto quixera destacar que aínda
temos unha ameaza que ten relación
co universo eléctrico que é o paso da
liña de alta tensión, que curiosamente
coincide no mesmo ámbito xeográfico
pois afectaría as parroquias de Sela e
Vide. Tamén hai unha clarísima opo-
sición da grande maioría das persoas
afectadas, xa que en ningún modo van
ser beneficiadas por esa instalación
pero si claramente afectadas polas súas
consecuencias.

Os teus recordos deste segundo intento
acontecido hai 20 anos xa serán máis
nidios?

Si claro. Eu daquela xa estaba no
BNG, naquel momento na oposición,
e lembro que mantivemos unha clarí-
sima posición de oposición a este pro-
xecto.

Aínda  que estas declaracións son para
unha reportaxe sobre a extinción da
concesión do Salto de Sela , quero re-
matar preguntándoche pola situación
da Pandemia nas Neves a día de hoxe(
8 de febreiro) e polo estado do sector
da hostalaría local?

Ben, malia que a situación é moi cam-
biante, agora mesmo temos 20 casos,
chegamos ao pico de sesenta , e estamos
xa que logo nunha clara tendencia
descendente, pero de ningún modo
podemos confiarnos. Isto aínda non
rematou e cómpre seguir extremando
as precaucións. A hostalaría lévao mal
claro, como calquera sector económico
que se ve na obriga de estar pechado.
Ata esta paralización total do momento
presente e salvando o momento do
confinamento absoluto, afortunada-
mente a hostalaría das Neves puido
traballar, pero agora a situación é deli-
cada. Coincide de novo co momento
de maior impacto económico que é o
momento da Lamprea. Agardo que
pronto haxa boas novas. No que ao
noso concello respecta imos pór todo
o que poidamos para xunto con outras
administracións poder contribuírmos
a atenuar o impacto negativo do peche
obrigado dos negocios.

XOSE MANUEL RODRÍGUEZ  MÉNDEZ. ALCALDE DE AS NEVES

“A ANULACIÓN DEFINITIVA DO SALTO
DE SELA É UN MOMENTO DE FELICIDADE
PARA TODO O UNIVERSO MIÑOTO”

Fabricación e instalación de carpintería a medida (muebles de cocina,
baño, armarios, escaleras...) Venta de tarimas, frisos y molduras.

CARPMIÑO S.L. FÁBRICA Y EXPOSICIÓN: 
Polígono Industrial Arbo - Barcela - ARBO
986 665 270 / 677 300 284 / 615 194 809 carpmino@gmail.com
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Cales son os obxectivos do novo goberno
que ides conformar Ribeiro En Común
xunto co PSOE?, e por que agora a mo-
ción de censura?

Ben, conformamos un goberno de maioría
absoluta cunha vontade nidia de exercer
unha política de esquerdas e transfor-
madora, que se baseará nun programa
de goberno amplo, moi traballado e con
moita densidade política. No que respecta
á segunda parte da pregunta dicirche
que xa non era posible agardar máis.
Toda, absolutamente toda, a xestión do
alcalde do PP ao longo do ano 2020,
merece toda, absolutamente toda, a cen-
sura de Ribeiro en Común. Cando en
marzo do 2020 comezou o confinamento,
nós puxémonos a carón do goberno.
Ofrecemos colaboración leal para saírmos
da mellor maneira posible da situación.
E por desgraza a súa reacción foi nefasta. 

Por que?
Optaron polo camiño da unilateralidade
e a confrontación. Facendo caso omiso
de calquera proposta Eu creo que o que
colmou o vaso foi cando no último cri-
bado atopámonos ao alcalde coa listaxe
do sergas na man.

Que me dis¡¡
Así como cho digo. Foi impactante ata
para votantes seus

En Ribadavia o PP ten 5 actas, o Psoe 4,
Vós 3 e o Bng 1, Por que non se chegou
a un acordo de goberno xa no 2019?

Nós naquel momento amosamos unha
posición moi clara, sen ningún tipo de
tacticismo. Nós significámonos no seu
momento por un goberno de cambio, e
cambio significa cambio. En calquera
caso para min, o pasado é só iso, pasado.

O acordo chega agora, e benvido sexa.
E o BNG?

Ten as portas abertas para cando queira.
Convidástelos a entrar?

Si, claro.
Por que non aceptaron?

Esa pregunta teríana que responder eles,
en calquera caso insisto en que teñan as
portas abertas.

O programa de goberno que mencionas
é realista?

Si, é moi pragmático. Sinala con claridade
as urxencias máis necesarias da nosa lo-
calidade. E para abordalas precisamos
aprobar o antes posible un orzamento
para o ano presente.

Cales son esas urxencias?
Atender de contado as necesidades de
quen peor o pasa. Esta crise sanitaria
orixina unha crise social sen precedentes,
e é necesario pór os recursos de todas as
administracións, incluída a municipal,
ao servizo de quen máis o necesita.

Alén do combate contra a crise, cales
son os parámetros políticos máis signi-
ficativos cos que pretendedes encarar
os dous anos que quedan para rematar
o mandato?

Como antes che dixen o contexto COVID
debe de ter prioridade absoluta. Ribadavia
ten moitos retos e non poucas necesidades.
A nós gustaríannos afrontalos todos e
cada un, claro que si,  pero o prioritario
é atender as necesidades básicas de quen
teña dificultades para cubrilas. Temos a
intención de reforzar o SAF, reforzar a
partida do asilo. Nós somos unha vila
do interior de Galiza, con todo o que iso
significa, e increiblemente o Concello
non ten unha partida para atender o

asilo. Temos tamén a intención de reforzar
substancialmente as axudas a autónom@s
e hostalair@s, algo ao que o alcalde
actual fíxolle tamén caso omiso. A todos
nos gustaría facer moitas obras, pero
non pode ser que esteamos inaugurando
obras e haxa persoas que non poden co-
mer.

Vexo que a liña da actuación do PP de
Ribadavia non é diferente
ao modus operandi liberal
de “sálvese quen poida”?

Iso a min indígname. As
axudas da Xunta chegaron
tarde e mal. E foron ab-
solutamente rañicas. Toda
a publicidade institucional
acerca da suposta cober-
tura da Xunta á hosta-
leir@s,  autónom@s e
pemes afectadas pola cri-
se, non é máis que pro-
paganda.

Véxoche moi ilusionado Brais ?
Non te equivocas. Estou enormemente
animado. Somos un colectivo veciñal
que comezou de maneira moi humilde,
e agora considero que temos unha
implantación sólida na sociedade e
entendo que temos capacidade e gañas
para mudar a vida das persoas a me-
llor.

Remato Brais, aínda que esta entrevista
é para falar da moción de Ribadavia,
non me resisto a preguntarche polo teu
espazo político que nas últimas eleccións
autonómicas representou Galicia en Co-
mún. Despois do desastre nese proceso
electoral, hai aínda futuro político?

Eu sigo crendo que si. Tivemos erros
moi graves claro que si, fundamental-
mente referentes a no sabermos convivir,
e é algo que non se pode repetir. Haberá
que ver como se desenvolven os acon-
tecementos e seguir traballando, porque
no que a min respecta eu estou convencido
do enorme potencial que existe no mu-
nicipalismo galego, que debe exercer
de motor de cambio.

BRAIS FIDALGO DE RIBEIRO EN COMÚN

O próximo 23 de Febreiro, o concello de Ribadavia vivirá unha moción de censura que vai desaloxar do poder ao PP encabezado polo alcalde César Fernández. Resulta asombroso
como os populares ourensáns, tan afeccionados a confeccionar curiosas aritméticas para artellar mocións de censura ao seu favor en distintas localidades de Ourense, láianse agora
de que unha ampla maioría, como a que ten a esquerda nesta vila, por fin se poña de acordo en gobernar. En Ribadavia o PP é a forza máis votada, con 5 actas, pero as 4 do PSOE as 3
de Ribeiro en Común e a que ten o BNG amosan con claridade que permitir que goberne o PP nesa vila é un erro estratosférico, e contrario ao sentir maioritario da veciñanza de
Ribadavia. O novo goberno vai estar formado por catro membros do PSOE e polos 3 de Ribeiro en Común, pois o BNG non considerou oportuno integrarse nel. A socialista Noelia
Rodríguez será a nova alcaldesa, e Ribeiro en común terá a tenencia de alcaldía e serán tamén os voceiros do goberno. Esta última responsabilidade será exercida por Brais Fidalgo. O
noso interlocutor é un mozo licenciado en políticas cunha ampla traxectoria no espazo político das confluencias do nacionalismo galego de Anova irmandade nacionalista, formación
na que desempeñou un papel moi relevante, coa esquerda española. Brais é un vello amigo desta casa, dese os tempos de algo que, hai bastantes anos, se chamou MESA DE
CANGAS, que agardo que el recorde con cariño, que é o sentimento que me inspira a min. Desde logo que foi un pracer volver conversar con Brais despois de tanto tempo.

“RIBADAVIA TEN MOITOS PROBLEMAS, PERO NON É
ACEPTABLE QUE HAXA XENTE QUE NON POIDA
ATENDER AS SÚAS NECESIDADES BÁSICAS. E O
NOSO GOBERNO DIRIXIRÁ OS SEUS ESFORZOS DE
MANEIRA PRIORITARIA A QUEN PEOR O PASA”

MOCIÓN DE CENSURA EN RIBADAVIA



As condicións da nova Troika
XABIER PÉREZ
BNG VIGO

Como na crise de 2007, a desatada pola
pandemia do coronavirus ten a súa

propia Troika. Desta volta conformada polo
Parlamento europeu, o Consello europeu e
a propia Comisión europea. As tres autori-
dades comunitarias veñen de acordar o re-
gulamento do denominado fondo e recupe-
ración e resilencia, do que o Estado español
conta con percibir até 140 mil millóns de
euros. Non todo serán axudas directas e
haberá préstamos a devolver. No entanto,
hai un factor moi importante que fica opacado
na propaganda oficial do Goberno de coli-
gazón entre PSOE e Unidas Podemos: a con-
dicionalidade.

O regulamento acordado pola nova Troika
fixa que eses recursos non se desembolsarán
até que se comprobe a execución de reformas
no ámbito económico, laboral e social. Non
haberá, como en 2008, “homes de negro”,
mais é claro que a axuda europea vai manter
no esencial unha estrutura semellante á dos
agónicos “rescates” que se materializaron
daquela. O cheque a cambio de impor unha
determinada orientación das políticas.

A condicionalidade euroopea atinxe cues-
tións tan relevantes como a normativa
laboral ou o sistema público de pensións no
Estado español, para alén de insistiren en
mecanismos que blinden a doutrina neoli-
beral do control do déficit e débeda públicas.
De entrada as “recomendacións” europeas
tencionan frear calquera intento de derrogar

as lesivas reformas laborais, da negociación
colectiva ou das pensións. Un paso impres-
cindíbel para recuperar os dereitos que lle
foron saqueados ás clases traballadoras e
populares sob a coartada da crise anterior.
Non só iso, desde Bruxelas teiman en sinalar
que o camiño a emprender é precisamente
o de aprofundar na vía da flexibilización la-
boral, que se traduce na práctica en preca-
riedade e empobrecemento salarial. E tamén
en cuestionar a viabilidade do sistema público
de pensións, utilizando como escusa o au-
mento da esperanza de vida. Volver invocar
o control do déficit e da débada tan só per-
sigue restrinxir a capacidade de intervención
pública para enfrontar as consecuencias so-
ciais que xa se estan a derivar da crise da
Covid. Lonxe da idílica presentación que
dos fondos europeos están a facer desde a
Moncloa, eses recursos van estar condicio-
nados non xa a impedir a recuperación de
dereitos, senón a inviabilzar calquera avance
substancial na mellora das condicións ma-
teriais de vida e de traballo da maioría social.
Aliás, o feito de que grandes compañías do
Ibex 35 teñan anticipado a súa intención de
optar a 100 mil dos 140 mil millóns de euros
que podería recibir o Estado español, agrava
a prognose: o cheque europeo pagaremolo
con perda de dereitos, pero o diñeiro irá a
parar a grandes corporacións. Xogada re-
donda do capital monopolista, que é para
quen traballa a Unión Europea.
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VIGO

A CIG desenvolveu recentemente
unha xornada de mobilizacións en 18
localidades do país na que centos de
persoas botáronse á rúa para reclamar
unha saída galega xusta da crise. O se-
cretario xeral da central nacionalista,
Paulo Carril, que participou na protesta
de Vigo, fixo un chamamento a intensi-
ficar a loita obreira para forzar a posta
en marcha de políticas que permitan
iniciar unha auténtica recuperación eco-
nómica e social e avanzar cara a un
contexto de emprego, salarios, pensións
dignas en Galiza.

O secretario xeral da CIG, Paulo
Carril, denunciou durante a súa inter-
vención ao remate das dúas marchas a
pé que tiveron lugar en Vigo que aínda
que a covid ataca a todas as persoas, o

seu impacto si discrimina entre ricos e
pobres e non afecta por igual a todas as
clases sociais nin a todos os pobos e na-
cións. Sinalou que a pandemia e a súa
xestión evidencian as eivas, fracasos e
inxustizas do capitalismo e da Unión
Europea, así como a incapacidade do
modelo neoliberal para atopar solucións
nun contexto no que predominan os in-
tereses económicos privados, mesmo
mercantilizando a vida humana, e no
que cada vez máis sectores das clases
populares se atopan na máis absoluta
desprotección social e sanitaria.

Neste contexto, considera que nin os
orzamentos do Estado nin os da Xunta
para este ano conteñen as actuacións ne-
cesarias para dar unha resposta xusta á
crise económica, social e industrial que
atravesamos. 

A CIG mobiliza a centros de persoas para
reclamar unha saída xusta da crise
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PONTE CALDELAS

O Concello de Ponte Caldelas con-
tratará 11 persoas empadronadas no mu-
nicipio a través do Plan Concellos da
Deputación de Pontevedra para tarefas
de limpeza, reparacións e desbroces.Catro
prazas son para ‘Desbroces e Mantemento
de Espazos Públicos’ e seis prazas para
‘Reparación e mantemento de Infraes-
truturas Municipais’. Ambos postos terán

unha xornada de 35 horas á semana e un
salario de 1.274,61 euros netos ó mes. O
contrato será por seis meses. Por outra
banda, o Concello oferta unha praza para
'Limpeza Viaria e de Espazos Públicos'
para a que é preciso contar con carnés de
conducir B, C1, C, BE, C1E e CE. O sa-
lario é de 1.324,92 euros netos ó mes, a
xornada de 37,5 horas á semana e o con-
trato por oito meses.

O Concello contratará 11 operarios a
través do Plan Concellos da Deputación

PONTE CALDELAS

A Feira volve a Ponte Caldelas o
sábado 20 de febreiro, logo da sus-
pensión preventiva polo avance dos
casos de Covid-19 no municipio. O
día 20 os postos de Alimentación,
Textil, Calzado e Ferretería volverán
a instalarse nos lugares asignados da
Alameda e á Praza de España, pero
deberán reducirse ó 50% para garantir

que se cumpre en todo momento o
distanciamento social.

As persoas que acudan a mercar á
Feira deben lembrar levar a mascarilla
colocada en todo momento, hixienizar
as mans nas fontes desinfectantes insta-
ladas polo Concello de Ponte Caldelas
ou co hidroxel que ofrecen en cada un
dos postos e manter o distanciamento
social.

A Feira volve a Ponte Caldelas
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Orzamentos 2021; novo pulo a RedondelaXOAN CARLOS GONZÁLEZ
Voceiro do BNG de Redondela

Os resultados eleitorais das municipais
do 2019, permitiron a conformación

dun novo governo de progreso en Redon-
dela. O apoio do Bloque Nacionalista Galego,
á investidura de Digna Rivas como alcal-
desa, converteuse no empurrón definitivo,
a un bipartito conformado por AER-PSOE.
Atrás quedaban oito anos, nos que a alcaldía
a mans do PP, levou a este concello a
unha situación de estancamento en todos
os eidos.

Nun dos puntos dos acordos de in-
vestidura, por exixencia do BNG,recollíase
que se aprobarían os orzamentos antes
do remate do ano correspondente. Ese
acordo non se cumpríu, e a realidade é
que o Concello de Redondela, manexa
uns orzamentos do ano 2018.

Vimos reclamando dende a nosa or-
ganización, a necesidade imperiosa de
aprobar unhas novas contas, coas que se
poida encarar a saída da crítica situación
que atravesa Redondela, motivada pola
epidemia do COVID-19. 

Certo que tanto as inversións dos go-

vernos galego e estatal, deben ser as que
máis recursos aporten para esta recons-
trucción económica e social. Igualmente
os Fondos Europeos, a traverso da de-
nomida “Next Generation”, constitúen
os piares fundamentais sobre os que se
debe cimentar unha nova Galiza. Mais
non é menos certo, que con algo máis de
dezanove millóns de euros de orzamento,
a administración local redondelá tén
marxe de manobra. Nesta terna de ac-
tuacións orzamentarias, incluiríanse as
inminentes inversións de Fondos  FEDER,
con arredor de 5 millóns de euros; ade-
máis do arredor de 1’2 millóns de euros
procedentes de fondos da Deputación,
vía Plan Concellos.

A sociedade redondelá, sempre se
amosou dinámica, activa, moi orgullosa
de seren de aquí. Os orzamentos muni-
cipais, constitúen o instrumento máis
importante a dispor da administración
local, para fomentar e potenciar este di-
namismo. Fomentar políticas sociais que
permitan unha atención a aqueles co-

lectivos que maior impacto están a sufrir
unha crise que se vai prorrogar no tempo;
ordeamento de inversións en infraes-
tructuras básicas que dean de verdade
servizo á veciñanza; promoción do tecido
sociocultural das diversas parroquias do
Concello; orzamentos realmente parti-
cipativos; reequilibrio entre as actuacións
e inversións que se levan a cabo nos nú-
cleos urbáns e o resto de parroquias, se-
rían algunhas das liñas básicas de ac-
tuación que dende o nacionalismo con-
sideramos irrenunciábeis.

O ano 2021, pódese converter nun ano
crucial para o futuro inmediato dos re-
dondeláns e redondelás. Agardamos dende
o BNG, que sexa o dos inicios da recons-
trucción, co que debemos levar a cabo
unha planificación ben meditada. Para
iso os orzamentos revisten unha maior
relevanza, se cabe que noutros anos. Non
se pode deixar nada á improvisación, para
que o noso Concello saia afortalado.

Converter Redondela, nun concello
máis humanizado, máis ecolóxico, con

maiores cotas de xustiza social, feminista,
cunha boa formación dos nosos mozos e
mozas, con oportunidades de inversión,
proxectos de vida, constitúen eixos nos
que se asenta a liña de actuación do BNG
de Redondela.

No momento actual, atopámonos ante
o reto de trazar as liñas sobre as que se
debe asentar un novo modelo de concello.
Pola pare que lle toca ao Bloque Nacio-
nalista Galego convidamos hai varias se-
manas tanto a AER, como a PSOE, a sen-
tarse para dialogar sobre as propostas
que cada organización defende. Man ten-
dida e vontade de acordo co bipartito
redondelán.

Dende os nosos nosos lexítimos po-
sicionamentos, os grupos políticos de-
bemos, temos que facer o esforzo de
sacar adiante proxectos para o conxunto
da veciñanza..Acreditamos no BNG, que
os Orzamentos21’ constitúen unha opor-
tunidade e un reto para que Redondela a
sociedade redondelá, poida exercer todas
as súas potencialiadades.

opinión
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Que cargo ocupas no PP de Redondela
na actualidade?

Son a presidenta da súa xestora.
Es natural de Redondela?

Si, e ben orgullosa que estou.
A que te dedicas?

Eu son economista de formación, e
sempre desenvolvín a miña actividade
profesional en relación cos meus estudos.
Na actualidad son vice directora da
compañía Citic Censa,  situada no Po-
rriño.

Ah vaia que casualidade, entón temos
coñecidos comúns. Un dos meus me-
llores e máis prezados amigos está re-
cén xubilado desa empresa, Xose Car-
los De La Fuente. Foi delegado da
CIG moitos anos alí. Non sei se como
delegado deuche moitos quebradeiros

de cabeza?, pero é un tipo que eu
aprecio moito

Ha ha ha ha ha. Ben, digamos que como
todos os delegados sindicais. Pero coin-
cido contigo en que Xose Carlos é moi
boa persoa.

Que significa para ti, que un militante
do PP de Redondela, Javier Bas, sexa
deputado no parlamento do estado?

Estou tremendamente orgullosa. Pero
non só eu, senón todos os militantes e
simpatizantes do PP de Redondela.

E ti pensas que para Redondela,ese
feito, supón algún tipo de beneficio
concreto?

Si, rotundamente si. Javier é un home
emocionalmente pegado a Redondela e
non desaproveita ningunha ocasión para
amosalo e para pelexar con toda a inten-

sidade posible polo ben común do noso
pobo.

Recoñezo que para min foi unha sor-
presa que che fixeran presidenta do
PP local. Tiña a convicción de que a
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ANA ALONSO, PRESIDENTA DA XESTORA DO PP DE REDONDELA

Ana é unha moza de Redondela
que, despois da partida de Javier
Bas á capital do estado, preside a
xestora do PP local. Ven de
presentar o apoio do seu partido a
un proxecto, creado por un grupo
de mozas e mozos da
universidade, que ten por
finalidade facilitar o acceso da
mocidade ao mercado laboral.
Conversamos con ela para coñecer
este proxecto e para coñecela a ela
en particular. Velaí vai o que deu
de si a nosa conversa

“POR DESGRAZA, A REDONDELA ACTUAL É
MOITO PEOR Á QUE DEIXOU O GOBERNO DO PP”
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elexida sería Mari Carmen Amoedo.
Cales son os motivos que levaron a
tomar a decisión de escollerche a ti?

Non che podo responder a iso pois non
o sei. A decisión saíu dunha xuntanza
moi cordial na que estivemos, entre
otros: o presidente provincial Alfonso
Rueda, Javier, Alberto Pazos, Mari Car-
men e eu mesma. Puxemos encima da
mesa todas as opcións, e finalmente
acordouse por unanimidade proporme a
min.

Ti esperábalo, ou foi unha sorpresa?

Nun primeiro momento foi unha sorpresa,
pero no PP de Redondela temos claro
que o proxecto é o mais importante, e
todos estamos a disposición do equipo.

E como valoras a túa etapa de presi-
denta do PP local?

No que respecta ao traballo cos meus
compañeiros e compañeiras estou moi
satisfeita, pois o grupo humano é estu-
pendo. No que se refire ao contexto
xeral pois, que che vou dicir, é enorme-
mente complicado nunha situación de
pandemia inédita na nosa historia. E por
último a miña opinión ao respecto da
política local é que o goberno bipartito
presenta unhas carencias notables que
por desgraza fan unha Redondela moito
peor á que deixou o goberno popular.

En que temas en concreto é peor a
Redondela actual, que a Redondela
do alcalde Javier Bas?

Sen entrar no día a día xa che podo dicir
que o goberno municipal ten dous enor-
mes problemas estruturais que fan que a
súa práctica política sexa desastrosa,
que son :- A desorganización e falta de
previsión, que os leva a funcionar a im-
pulsos, sen ton nin son, e- Unha enorme
falta de transparencia.

Caramba pois sorpréndeme o da tras-
parencia, pois cando AER estaba na
oposición era unha das súas bandei-
ras.

Si, xa, pero ás veces entre o que se di
que hai que facer, cando se está na opo-
sición, e o que se fai cando se está no
goberno hai bastante distancia.

Recentemente presentaches un plan
de emprego.Explícasnolo?

Esta é unha plataforma moi ambiciosa,
innovadora e solidaria que parte da ini-

ciativa dun grupo de mozos e mozas
que demandan o noso apoio co fin de
impulsar unha reconstrucción social e
económica, e de que á mocidade lle
dean a oportunidade de participar nela,
conseguido emprego de calidade para
unha xeración enormemente formada
pero con moi poucas oportunidades. A
plataforma chámase “Universitarios Pre-
parados “e trata de buscar sinerxias entre
a mocidade, as empresas e as adminis-
tracións.

Pero entón esta é unha iniciativa que
parte da sociedade civil, ou é parti-
dista?.Quero dicir se estos mozos que
a crearon teñen vinculación coas Novas
Xeracións do PP?

Esta é unha inciativa non partidista.Estos
mozos pois descoñezo se son de dereitas,
de esquerdas ou de centro. Entendo que
haberá de todo, pero non é unha iniciativa
das mocidades do PP.

Son eles os que se dirixiron a Vós?
Si, pedindo o noso apoio.

E por que se dirixen ao PP de Redon-
dela?

Dirixíronse a todos os grupos que teñen
representación na corporación, pero que
eu saiba moito caso non lles fixeron no
goberno municipal. A min, e aos meus
compañeiros e compañeiras do PP, desde
o primeiro momento pareceunos unha
iniciativa moi positiva, reunímonos con
eles, e démoslle e darémoslle todo o
noso apoio para que teña éxito.

As xuntanzas foron físicas ou telemá-
ticas?

Cando se podía físicas, e cando non te-
lemáticas.

As físicas onde as celebrastes?
No multiusos

A área xeográfica que cubre esa ini-
ciativa cal é?

Toda Galicia. Nós o que queremos é
que o proxecto piloto comece en Re-
dondela, que teña éxito e que se poida
espallar, porqué non, a outras partes de
España.

Tiveches algunha conversa coa alcal-
desa ao repecto deste proxecto?

Non.
E tes a certeza absoluta de que o go-
berno municipal foi informado da súa
existencia?

Si, teño constancia de que foi así.
O PPdG noutras zonas de Galicia
está tamén interesado en apoiar esta
iniciativa?

A nivel autonómico despertou moito in-
terese, e haberá que ver o seu percorrido
en función dos resultados que acade en
Redondela, se conseguimos o apoio ins-
titucional necesario para levala a termo.



Febreiro 2021 [V]

entrevista

La esperanza tan dulce
tan pulida tan triste
la promesa tan leve

no me sirve

no me sirve tan mansa
la esperanza

la rabia tan sumisa
tan débil tan humilde
el furor tan prudente

no me sirve

no me sirve tan sabia
tanta rabia

el grito tan exacto
si el tiempo lo permite

alarido tan pulcro
no me sirve

no me sirve tan bueno
tanto trueno

el coraje tan dócil
la bravura tan chirle

la intrepidez tan lenta
no me sirve

no me sirve tan fría
la osadía

si me sirve la vida
que es vida hasta morirse

el corazón alerta
si me sirve

me sirve cuando avanza
la confianza

me sirve tu mirada
que es generosa y firme

y tu silencio franco
si me sirve

me sirve la medida
de tu vida

me sirve tu futuro
que es un presente libre

y tu lucha de siempre
si me sirve

me sirve tu batalla
sin medalla

me sirve la modestia
de tu orgullo posible

y tu mano segura
si me sirve

me sirve tu sendero
compañero.

Ti xa non es ningún neno, David, pódese
dicir que es un futbolista veterano ver-
dade?

Pois si, claro. Eu xa teño 34 anos, pero
encóntrome moi ben física e mentalmente
e a miña intención é seguir dando guerra
un bo rato.

Onde comezou a túa vida de cancer-
beiro?

En Arcade. A verdade xa pasei por
moitos equipos. Estiven no Pontevedra,
no Celta B, en Gondomar, no Bouzas,
no Coruxo e agora no Choco, desde hai
xa 12 anos.

Chegaches a xogar en 2º B?
Cheguei a debutar si.

E hai moita diferencia entre 3º e 2º
B?

Eu penso que non moita no que se refire
á calidade. Si a hai no que se refire aos
medios cos que contas.

Pensas retirarte no Choco?
Imaxino que si. Eu xa levo tempo aquí,
estoi moi cómodo e non teño necesidade
de cambiar.

Como se compatibiliza a vida depor-
tiva coa profesional e a persoal?

Non é fácil. Eu agora mesmo estou pre-
parando unha oposición, pois pechou a
empresa na que traballaba,e desfrutando
do meu fillo. E o fútbol non deixa moito
tempo.

Creo que ao teu cativo xa se lle ven
maneiras futboleiras?

Ha ha ha. Ben, é moi pequeño aínda,
pero con tres aniños que ten si que lle
gusta moito estar no campo e andar coa
pelota.

Ti es natural de Redondela, non?
Si, eu nacín aquí, pero crieime en Ca-
narias. Cando volvín para a nosa terra,
nun partido no recreo do colexio, un
pouco de casualidade xoguei de porteiro,

e así comezou a miña historia parando
balóns.

Que significou a chamada da selección
galega amateur?

Pois teño que recoñecer, que accedín a
ir pola insistencia do seleccionador, pois
este tipo de torneos amateurs dificultan
moito a conciliación coa nosa vida pro-
fesional e persoal. Pero, unha vez vivida
a experiencia teño que recoñecer que
foi enormemente positiva, ata o punto

DAVID CORTEGOSO, PORTEIRO DO CHOCO E DA SELECCIÓN GALEGA AMATEUR

Cando o director de A Nova Peneira, me propuxo entrar na súa casa ocupandóme
de peneirar cada curruncho da vila de Redondela, coido que sabía ben na porta
que petaba, pois non creo que haxa nada que estea máis profundamente inserido
nas miñas emocións que o vínculo afectivo tan inmenso, inmenso como o máis
inmenso dos océanos, que eu teño con Redondela. Lembro perfectamente aquela
conversa, e recordo tamén a miña intención de peneirar toda a sociedade
redondelá ata o punto de que a identificación do noso medio de comunicación
coa vila na que vivo, e viven as persoas que quero, sexa unha realidade perpetua.
Hoxe, imos coñecer un pouco mellor a David o porteiro do Choco, pois 12 anos
defendendo a nosa portería ven merecen un espazo en A Nova Peneira

“ESTA É UNHA TEMPORADA ATÍPICA, PERO O CHOCO
VAI DAR GUERRA ATA O FINAL COMO SEMPRE”

A nosa querida amiga Lara Estévez,
muda de local a principios do próximo
mes de marzo. Afortunadamente non
imos ter que ir moi lonxe, pois apenas
uns poucos centros metros separan o
actual, do que está a piques de
inaugurar que se situará na mesma
rúa, na Avda de Vigo nº 48, e na
mesma parroquia de Chapela. Sirva
este fermoso poema de Benedetti para
desexarlle a Lara a mellor das viaxes
e a máis fermosa das singraduras,
porque todo o que di o inmenso poeta
uruguaio que lle serve, é unha
descrición do que é Lara. A nós
sérvenos o seu sendeiro, sexa cal sexa
e vaia a onde vaia. En calquera sitio
no que estea ela, alí estaremos nós. 

A PELU DE LARA MUDA DE LOCAL
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de que gañamos o campeonato de
España.

Ben, ti estás afeito aos retos im-
portantes, pois no Choco xa viviches
uns cantos?

Si, xa vivín ascenso,  promocións e
copa DEP.

Supoño que aquel ascenso a 3º de-
beu de ser moi emocionante?

E tanto que si, sobre todo polo que
se fixo esperar, pois estivemos varios
anos nos que por moi pouco non o
acadamos. E curiosamente, o ano
que o logramos foi no que máis
difícil o tiñabamos,  pois era preciso
que se dera unha combinación de
resultados realmente complicada.

Imaxino que a fortuna tamén inflúe
en poder acadar, ou non, os ob-
xectivos deportivos?

Vamos ver; eu creo que en liñas
xerais os resultados chegan como
consecuencia do traballo e da boa
planificación deportiva. Logo pode
haber un componente de sorte claro,
xa que ás veces a diferencia entre
lograr un obxectivo, ou non, é tan
pequena como que un balón dea no
poste ou entre.

Non sei se sabes, que Casa Paco e
A Nova Peneira, temos unha rela-
ción de afecto mutuo moi especial,
e seica ti xa fixeches algunha in-
cursión no mundo dos adestradores
colaborando con eles nalgunha se-
sión cos rapaces?

Pois si que estades ben informados,
porque eso aconteceu hai moito tem-
po. Pero foi unha experiencia moi

agradable si.Eu era o segundo ades-
trador

E sendo nun torneo nunha cidade
tan especial como Donosti, seguro
que o pasastes xenial?

Pasámolo de luxo, abofé que si.
Como valoras a temporada do
Choco ata o momento?

Esta é unha temporada atípica, con
moitos partidos que se adian polos
positivos, cunha organización moi
complexa das competicións. Non é
nada fácil, pero nós estamos dando
guerra como sempre

O Choco ten unha afección moi
importante.Se cadra nos últimos
tempos, cando a vida era normal
e podíase ir ver partidos, destaca
pola súa intensidade a peña cha-
mada “os chocoslovacos”.Creo que
ti es un dos seus ídolos, non?

Ha ha ha ha ha ha ha.Debe de ser
porque xa son moi veterán e táñenme
moi coñecido.En realidade o cariño
do público é moi agradable desde
logo.

Agora que non pode ir púbico aos
partidos, notas moito a diferen-
cia?

Dígocho con toda a franqueza: xogar
sen público é unha merda. O fútbol
sen publico perde boa parte da súa
esencia.

Que hai de certo no que se fala da
“soidade dos porteiros”?

Depende do partido, hainos que son
realmente intensos e a concentración
é máxima, e hainos nos que si se
pode notar esa soidade.

A Política de Proximidade
CARME AMOEDO
Voceira do grupo municipal do PP de Redondela

Quero darlle as grazas A Peneira e ao seu
director por permitirme  expresar no seu

periódico as impresións e sensacións que teño
agora  sobre o que supón a 'política de proxi-
midade'.  Sen dúbida, ser concelleira é un dos
cometidos máis agradecidos, duros e satis-
factorios para quen sinte a vocación de servizo
público. No teu  cometido tes claro que o ab-
xectivo é a mellora das condicións de vidas
dos veciños...de ti mesma, en realidade, por
que eu son a  redondelá que  vai á biblioteca, a
compra ao mercado, teño que ir ao Centro de
Saúde,  camiñar pola rúa ou  vai e ven á súa
casa conducindo pola súa parroquia.

O feito de coñecer persoalmente ás persoas
que confían en ti, saber das  súas preocupacións
e ser consciente de que che deron o seu voto
para que  traballes polo ben da comunidade,
crea unha obriga maior de atención, de  res-
ponsabilidade e a necesidade de non perder a
perspectiva de que hai  que estar preto e ser
empática, comprensiva e sincera.

Redondela ten 21 concelleiras e concelleiros
que, ademáis de traballar  polo noso concello
debemos afrontar a realidade de que, día a
día, e así  o sinalan as enquisas, os cidadáns
síntense máis defraudados pola 'clase  política',
non se identifican con moitos dos nosos debates
e, o máis  preocupante, consideran que dedi-
cámonos maís aos nosos intereses partidistas
que a resolver os seus problemas. Isto temolo
que cambiar de inmediato. E a COVID devol-
veunos á realidade. Ista non é outra que recu-
perar a nosa obriga de estar á altura...á altura

da  cidadanía, que está a amosar a súa forza, a
súa responsabilidade e a súa  sensatez.  

Agora é o momento no que todas e todos
as concelleiras e concelleiros,  da igual a res-
ponsabilidade ao cargo que teñamos, debemos
asegurarnos de  que o  noso teléfono estea
operativo as 24 horas; temos que adicarnos a
informar, resolver e axudar a quen se quedou
sen nada, a quen non ten  quen lle bote unha
man, a quen non pode abrir o seu negocio,
está nun  ERTE, perdeu o seu traballo, precisa
que o auxilien, que lle fagan a  compra ou que
o acompañen durante unhas horas.

Debemos acabar coa idea de que quenes
nos adicamos ao servizo público dende distintas
opcións políticas sexamos inimigos e non es-
quecer que so  somos adversarios. Temos a
obriga de propoñer, aportar, discutir e  chegar
a acordos, cedendo polo ben das veciñas e ve-
ciños que nos  elixiron...das nosas veciñas e
veciños, que están tan lonxe das grandes  es-
tratexias políticas coma nós.

Os cidadáns deben sentir a nosa cercanía,
deben percibir que as persoas  que os repre-
sentan, os que votaron  e nos que delegaron a
toma de  decisións están a altura dun dos
momentos máis dificiles da nosa  historia re-
cente. Esa é a nosa responsabilidade.

Quero que estas verbas sexan unha ho-
menaxe a un referente para min en  política e
na vida, D. Fernando Rebanal Fernández que
finou  fai uns  días, persoa  que nos regalou
ensinanzas moi valiosas un gran maestro na
súa vida profesional e na vida política.

O TEU
XORNAL

EN GALEGO



Cando en marzo do ano pasado fomos
confinados nas nosas casas cal era a si-
tuación deportiva do equipo de 3º divi-
sión?

Naquel momento era unha situación boa,
estabamos quintos e a poucos puntos
dos postos que dan dereito a disputar a
promoción de ascenso.

Son catro os que promocionan, non?
Si, e nós estabamos de quintos e se non
me equivoco só a 3 puntos do terceiro.
Por outra parte, no fútbol as dinámicas
son moi importatentes, e naquel mo-
mento a nosa era moi positiva pois esta-
bamos nunha fase claramente ascen-
dente.

O obxectivo deportivo era entón na-
quel momento, pelexar por vover a
disputar a promoción de ascenso a 2º
B?

Non, o noso obxectivo deportivo era o
de asegurar a categoría.

Veña Iván, ti sempre fuches un tío
moi conservador, non me digas que a
3 puntos da promoción o obxectivo
era manter a categoría porque me re-
sulta asombroso?

Eu creo que non é ser conservador, é ser
realista. O noso orzamento é o 16 ou o
17 de todos os equipos que compiten na
terceira división, polo tanto,  se só fose
cuestión de cifras nós teriamos que pe-
lexar por manternos sempre. Agora ben,
unha vez asegurada a categoría, que xa
estaba case feito, abofé que non renuncio

a nada.
Unha vez que comeza o confinamento,
ata cando tedes a actividade parada?

Entre marzo e setembro estivemos com-
pletamente parados. Aos primeiros que
deixaron adestrar foron aos equipos de
ámbito estatal.Comezou o noso equipo
xuvenil, que está na división de honra, e
inmediatamente despois fíxoo o primeiro
equipo.

Cantos equipos ten o Choco?
Aínda non está moi claro como nos or-
ganizaremos cando se regularice todo,
pero cando a vida era normal tiñamos
15 equipos.

E dos 15, en setembro só permitiron
a volta aos adestramentos dos dous
que compiten en categorías estatais,
non?

Si, despois en outubro comenzaron a
adestrar os demais, nun tipo de adestra-
mentos singulares pois só se podían facer
sen contacto e mantendo a distancia. A
medidados de setembro aos dous equi-
pos que disputan categorías estatais,  e
polo tanto poden competir, permítenlle
adestar en condición normais pero fa-
cendo test serolóxicos aos xogadores.

Cada canto tempo tiñades que facer
os test, e onde os faciades?

Nós contratamos a un laboratorio e viña
o seu persoal cada 14 días ás nosas ins-
talacións nas que xuntabamos aos dous
equipos.

Saíu algún positivo meses tests ?
Non, nos que fixemos nós, nunca Tive-
mos dous positivos pero fóra do club.

Quen pagaba os tests?
Durante o primeiro mes, nós. Cada 14
días pagamos 812€.

É dicir, 1.600 € ao mes só en test, e
como financiastes iso?

Pois non quedou máis remedio que ir ti-

rando dos fondos que tiña o club aforra-
dos.

Durante eses meses xogastes algún
partido amistoso?

Si, o primeiro partido que xogaron foi
entre eles, o xuvenil e o primeiro equipo,
logo xa fomos buscando equipos que ti-
veran feito tamén os tests para poder xo-
gar contra eles.

Falemos do primeiro equipo, cando
arrincou a liga de terceira división?

O 18 de outubro.O equipo de terceira
ten que facer un test semanal, facémolo
todos os xoves. E parte do seu custe ab-
sórveo a faderación e parte cubrímolo
nós, pois os que nos dá a federación non
chegan para todos.

Que gasto vos supón eso?
Creo que xa levamos pagado arredor de
500€ en test, máis uns 300 a maiores
para unha enfermeira que os execute,
pois nós non podemos facelos.

Como se está a desenvolver a liga de
terceira na actualidade?

A día de hoxe a competición se está a
xogar, algúns partidos tiveron que
adiarse porque se detectaba algún posi-
tivo, pero nas últimas semanas cada vez
son máis os partidos que non se poden
xogar por ese mesmo motivo, de feito a
semana antes de facermos esta entrevista
(29 de xaneiro), foron sete os partidos
que se tiveron que adiar.

Deportivamente como vai o equipo?
Actualmente estamos de quintos.Se aca-
bamos entre os seis primeiros teremos
que competir cos do grupo norte por en-
trar nas promocións de ascenso.E se que-
damos entre os seis últimos,  teremos

que competir por conservar a categoría.
Agora a competición mudou, non?

Si, agora hai 24 equipos en terceira, di-
vididos en dous grupos de 12. E logo,
dependendo de en que posto acabes na
fase regular xogamos promocións cos
equipos do outro grupo polo obxectivo
que corresponda.

Como valoras ti esta reorganización?
De maneira moi crítica. O resultado da
temporada pasado foi que houbo ascen-
sos e non descensos, eso supón masificar
os grupos e crear unha situación de moi
difícil solución.

E como valoras a xestión desta situa-
ción de pandemia da federación, tanto
a española como a galega?

Ben, eu creo que ambas o fixeron mal.
Así por exemplo a federación galega
toma unha decisión diferente para o fút-
bol 8, non dar nin ascensos nin descen-
sos, á que tomou para o fútbol 11 si dar
ascensos pero non descensos.

Como están os ánimos dos rapaces?
Os rapaces o que queren adestrar e com-
petir, e o que desexan é que se normalice
a situación dunha vez.

E os teus ?
Este é un ano complexísimo, que require
un esforzo enorme.Fíxate, por exemplo
este martes tiven que facer máis de 70
certificados de mobilidade, pero ben,
vouno levando.

Economicamente?
Comezamos a notar as dificultades.

Ti cres que o fútbol modesto corre pe-
rigo?

Eu creo que si que poden haber equipos
que queden no camiño.
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“ECONOMICAMENTE
COMEZAMOS A NOTAR
DIFICULTADES”

IVÁN CRESPO, PRESIDENTE DO CHOCO

Iván é o presidente do Choco e
vello amigo da nosa casa.
Falamos con el para que nos
conte como se fai para xestionar
o equipo en tempos tan difíciles
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A primeira pregunta é obrigada, Alberto.
Como levas ti esta situación que desde
marzo do ano pasado mudou a vida de
toda a humanidade?

Ben, pois entendo que como todo o
mundo. O cansazo, a incerteza e o desa-
cougo comezan a ser os compañeiros
vitais de todas e todos nós.

Durante o confinamento, encantoume
unha acción solidaria túa que consistiu
en exportar cultura polas redes.

Moitas grazas, Marcos. Pois si, foron
50 temas que denominei “caderno de
bitácora”. Fíxenos desde o primeiro día
que comezou o confinamento, o 14 de
marzo, e a motivación era dupla. Por
unha banda quería ter unha actividade
que me motivase a min,  e por outra
parte apetecíame ser solidario con quen
precisase algún tipo de luz cultural.

Os temas eran inéditos?
Si, inéditos e compostos no día. Eu ini-
cialmente propúxenmo para os 15 días
que nun principio nos dixeron que duraría
o confinamento. Non esperaba aguantar
50 días compondo un tema diario a ver-
dade.

A música pódese separar da vida do
músico Alberto?

Eu entendo que non. A música é vida,
son os sentimentos, as experiencias,  as
alegrías e as frustracións de cada persoa.
A música xorde da nosa alma, e se só é
un son, sen alma, eu entendo que non
chega, ao máis profundo do eu íntimo
de quen a escoita, coa mesma intensidade.
Para min a conexión da música, como
de calquera arte, coa realidade é esen-
cial.

Cando eras un rapaz como o pasabas
no escenario?

Fatal.
Ha ha ha ha. E agora?

Agora gózoo enormemente. A base de
subir moitas veces,  acabas afacéndoche
ao escenario.

Como comezaches no mundo da músi-
ca?

Comecei a finais dos anos 70, cando eu
era un neno. Naquel momento en Re-

dondela había moi pouca actividade cul-
tural. Afortunadamente, agora é moi di-
ferente. En 1979 é o primeiro ano que
imparten a materia de música no noso
cole. E a min, como a calquera neno a
música gustábame e sacaba boas notas.
Entón o meu pai e a miña nai ofrecéronme
a posibilidade de aprender música cun
amigo que eles tiñan.

Xa comezaches co piano?
Comecei co solfexo e el ensinoume. E
de alí a un tempo o profesor recomen-
doulles aos meus pais matricularme no
conservatorio de Vigo. Estiven un ano
con solfexo no conservatorio e logo xa
me matricularon en piano.

Como eran as clases de piano naquel
momento?

Pois eran clases colectivas. E non foi
fácil, pois unha vez que comecei o pro-
fesor díxolle ao meu pai que era nece-
sario que eu puidese acceder a un piano
para poder practicar na casa. Os meus
pais non tiñan posibilidades económicas
para iso. Afortunadamente resolvemos
cun amigo dun familiar que tiña un
piano vello nun almacén e permitiume
utilizalo.

Que historia máis bonita¡¡
Abofé que si. 40 anos despois estivemos
pescudando sobre o piano e, como sos-
peitaba, xa non existe. Pero souben, que
posiblemente no seu momento foi o
piano do Cine Fantasio de Redondela.

Ti na actualidade, es mestre de piano
en Pontevedra. Que diferenzas ves entre
a docencia que recibías ti, e a que se im-
parte agora?

Antes comezábase co solfexo. Agora
afortunadamente comézase xa co contacto
co instrumento. Como che dixen, antes
as clases eran colectivas. Eu admiro a
paciencia e o acougo das persoas que a
impartían. Agora, un alumno pode ter
unha hora de clase individual.

Como se che deu polo Jazz?
O meu primeiro encontro foi a través de
discos que chegaron a min,  de xente
algo máis maior ca min cando era moi
novo. E gustábame, pero do mesmo

xeito que me gustan tamén moitos tipos
de música, por iso malia que fixen jazz
a min non me gusta definirme como
músico de jazz. Eu fixen moitos tipos
de música.

A finais dos 80 aparece TANGATA, que
fundas co mestre ARTIGAS

En realidade fundouno el. Por distintas
circunstancias o grupo separouse,  eles
precisaban un pianista e ofrecéronme
entrar. E para min foi moi importante
naquel momento.

Sabías algo de tango?
Nada, non tiña nin idea. E alí foi onde
coñecín a Artigas do que xa non me se-
parei ata que faleceu. 

Canto tempo, e cantos discos en Tanga-
ta?

Trinta e dous e catro discos. Non foron
moitos, a gravar non nos dedicamos.

Pero o último foi espectacular.
Foi pola conmemoración dos 30 anos, v
e foi un acerto facer ese disco, si. Por
certo o último concerto de Tangata foi
en Redondela.

Ti colaboraches con moita xente nos
seus discos?

Si, con Xulio Lorenzo, Tatán...A min
gústame colaborar con quen mo pida.
Crea lazos,  que ás veces convértense
en historias moi bonitas.

Dou fe dese espírito solidario que ti tes,
porque teño constancia de colaboracións
túas os 14 de abril co Colectivo Repu-
blicano.

Un pracer para min, claro que si.
Seguro que unha “colaboración “ cos
que tamén gozaches foi cando tocaches
co recen finado, Pedro Iturralde?

E tanto que si. Toquei con el hai pouco
máis dun ano e foi unha auténtica honra.
Igual de abraiante foi para min cando
fun con Vitorino a tocar a Évora, co que
tiven a fortuna de convivir cinco días.

Cando cumpriches 50 anos quitaches
“Naialma”, ese é un traballo moi persoal,
verdade?

Absolutamente Marcos. Nese disco, es-
pinme emocionalmente. É un traballo
que considero se pode entender como

autobiográfico. E creo que foi o que é
resultado de máis paciencia máis,  alma
e máis corazón de todos os meus traba-
llos.

Estreaches o traballo,  no “Carballo
das 100 pólas”. Que sentiches?

Alí nunca se fixera un concerto de piano.
Para min tocar nese espazo tan emble-
mático do meu pobo foi unha honra in-
mensa, e o resultado, no que se refire á
acollida do público, foi precioso. Tamén
teño que dicir que as condicións acústicas
dese lugar son realmente boas para poder
desenvolver un concerto. 

E non te chegaba co noso “Carballo
das 100 pólas” que tiveches que presen-
talo en Rande tamén¡¡

Tamén foi espectacular para min, enriba
do mar con todo iluminado. Foi precio-
so.

Hai un tema nese traballo que ten unha
historia preciosa, de Norte a Sur?

Moitas grazas Marcos, para min é moi
bonita si. Trátase dun amigo meu, escritor
en Andalucía, co que cheguei ao com-
promiso de compoñer un tema para a
súa filla, ao que el ten que corresponder
escribindo un relato para os meus fillos.
A protagonista chámase Nora e xunto
co seu pai puido estar no Carballo o día
do concerto, o que foi enormemente
emocionante para min.

Non podo deixar de falar deste traballo
sen preguntarche polo tema que lle de-
dicas a Anxo Barros, sen dúbida un dos
artistas máis brillantes que deu o pobo
de Redondela?

Concordo ao 100% contigo Marcos, un
dos mellores artistas e unha das mellores
persoas.

Eu tamén coincido contigo, Alberto, abofé
que Anxo é unha persoa excelente.

Para min compartir a vida con persoas
así, é un privilexio. A primeira versión
dese tema formaba parte do documental
do seu irmán e eu quixen que fose parte
de NAIALMA.

Canto tempo tardaches en gravar
NAIALMA?

Foi gravado entre decembro de 2018 e

“PARA MIN A CONEXIÓN DA MÚSICA,
COMO DE CALQUERA OUTRA ARTE,
COA REALIDADE É ESENCIAL”

ALBERTO VILAS, PIANISTA DE REDONDELA

Alberto é un pianista do noso pobo que e algún día será fillo predilecto de Redondela, ou terá algunha rúa co seu nome, pois posúe un
talento superlativo para o que é a súa profesión e tamén a súa paixón, a música. Alberto é profesor no conservatorio Manuel Quiroga de
Pontevedra e desde que presentou o seu traballo “Naialma” tiñamos moitas gañas de conversar con el. Por fin  tivemos a oportunidade de
podelo facer nos primeiros días deste mes de febreiro. E teño que dicir que o meu interlocutor, alén de ser un excelente músico, é un
magnífico conversador. É desas persoas que tan ben describía Carmen Martín Gaite cando dixo que “No hay placer más grande que la
conversación, cuando quien habla tiene ganas de hablar y quien escuche tiene ganas de escuchar”. Velaí vai o resultado da nosa charla
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Fornelos de Montes  pertencente á co-
marca de Vigo, sitúase no interior

Centro-este da  provincia de Pontevedra,
dista a 27 km. de Pontevedra e a 31 km.
de Vigo. Está formado por sete parroquias:
Calvos, As Estacas, Fornelos de Montes,
A Laxe, Oitavén, Traspielas e Ventín.

Linda ao Norte coa Lama e Ponte
Caldelas, ao Oeste con Soutomaior e Pazos
de Borbén, ao sur con Mondariz e Covelo
e ao Leste con Covelo e o concello ou-
rensán de Avión.

En 1906 a poboación de Fornelos de
Montes alcanzou o seu récord histórico,
con 3047 habitantes.

Co desenvolvemento da industria de
Vigo, o aumento da demanda de traba-
lladores e a perda da agricultura, a po-
boación do principal sector económico
de Fornelos reduciuse e envelleceuse

É unha das vilas máis chuviosas de
Galicia, por este  motivo a auga xoga un
papel moi importante no espazo natural
de Fornelos. Desde a presa de Eiras sae
unha ruta BTT practicamente chaira que
segue as canles de auga e chega ata Vigo.
Hai interesantes rutas para facer sen-
deirismo, e tamén podemos ver varias
pontes medievais e  muíños para facer
fariña. Mestúranse na vila os carreiros
por espesos bosques e por zonas de mon-
taña na Serra do Suído. Outros bosques
de interese son a carballeira de Couso ou
a Fraga de Couñago. Entre A Laxe e  Airoa,
podemos ver unhas fermosas  Fervenzas
e pozas, ou mesmo a ponte dá Laxe, es-
pazos ben merecidos dunha visita polos
amantes do sendeirismo.

Hai diversos restos do pasado como
mámoas como a de Borraxeiros, na fron-
teira con Covelo, petróglifos, como Laxe
Val  do Gato ou algún castro. En Vilán hai
un sartego antropoide situado aproxi-
madamente a un quilómetro da praia
Fluvial  do río Oitavén. Destaca no mu-

nicipio as ruínas da chamada Cidadella
ou Monte dá Cidade que están situadas a
un quilómetro da igrexa de San Adrián
de Calvos  e moi preto tamén da de San
Vicente de Oitavén . Neste poboado pó-
dense distinguir un acueduto de finais
do século XVIII, e preto del, as ruínas das
vivendas.

Destaca na súa xeografía A Serra do
Suído ao leste, nela localízanse as maiores
cimas, como Couto Minuto (1061 m) e
Outeiro Lanuxe (1008 m). Cara ao Oeste
as altitudes van diminuíndo, pasando a
un territorio caracterizado polos vales
fluviais. O encoro de Eiras  e os ríos Oita-
vén, que fai de fronteira con Ponte Cal-
delas, Parada e Barragán. É posible ver
desde a fronteira con Ourense na Serra
do Suído as Illas Cíes, aínda estando a 50
Km. de distancia en liña recta. Moitos vi-
sitantes son atraídos polos seus montes
e recursos naturais, xa que conta cun
gran potencial para gozar no seu territorio

destes espazos. Do encoro de Eiras abas-
técese de auga a cidade de Vigo, e parte
da súa comarca. O río Barragán, que de-
semboca na marxe esquerda do Oitavén,
xa dentro do encoro de Eiras, e que
separa, ao oeste, Fornelos do concello de
Pazos de Borbén. Por último o río Parada,
que nace dentro do municipio, na Serra
do Suído, e é tamén afluente da marxe
esquerda do Oitavén.

No último tramo do río Barragán
antes de chegar a Eiras atópase un estreito
val cun moi ben conservado bosque de
ribeira.

No transcurso de río Oitavén nos en-
contramos cunha bonita praia fluvial
chamada “Praia de Portovilán”, conta
cun areal e zona de recreo, tamén teñen
unhas mesas de pedra para poder comer.
É un sitio moi tranquilo, agradable e  de
fácil acceso para os que a praia no verán
non lles sexa de bo gusto, esta é unha
opción onde poder pasar o día e refrescarse
nas súas augas frías e cristalinas.

E para rematar, destacar se cadra un
dos atractivos máis espectaculares do
concello: O foxo do lobo, da Chan de An-
duriña, na fronteira con Mondariz

Como vedes un auténtico paraíso na-
tural onde poder perderse e pasar o día,
comer e gozar dunha contorna natural
inmellorable.
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Fornelos, unha vila cuxa paisaxe non debe de estar lonxe da beleza do paraíso bíblico. Nós non podemos deixar de
recomendar aos nosos lectores a súa visita, cando o pesadelo pandémico o permita, pois mergullarse nos seus
camiños, percorrer as súas corredoiras, gozar da paz da súa praza e sentirse parte da inmortalidade pétrea de cada
un dos seus currunchos é a mellor vacina contra os males da vida moderna.
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outubro de 2019.Tardei algo máis de 9
meses, case se podería dicir que foi como
un fillo.

Un fillo que coincidiu co teu 50 aniversa-
rio?

Si efectivamente. Eu teño certa teima coas
relacións numéricas, e o primeiro tema do
disco está dedicado ao meu pai, que faleceu
con 50 anos. En certo modo eu quería que
o traballo coincidise con meu medio século
de vida.

Algunha persoa especial á que lle queiras
agradecer a súa colaboración?

O disco é un agasallo especial de amigos
moi queridos para min como por exemplo
Mundo Cal, Santi Barciela Pancho Salme-
rón, Fernando Morales, Rosa Mozo, Manolo
Castro ou Paco Barreiro que fixeron, cada
un no seu campo, achegas moi importantes
no resultado final do traba-llo no seu con-
xunto.NAIALMA é un disco de piano só,
e é o disco no que estou menos só.

As críticas que tivo o teu traballo foron
moi boas, pero unha que o iguala en cali-
dade á banda sonora de Cinema Paradiso
foi alucinante. Supoño que esa crítica che-
garíache á ialma?

Ha ha ha ha. Pois si, chegoume ao máis
profundo de min claro. A verdade houbo
críticas moi bonitas e para min foi emo-
cionante claro.

Que valoración fas de como van as ven-
das?

Non hai queixa.
Onde o podemos adquirir?

No Café da Vila, na librería Carambola e
na miña páxina web. Desde a web se mán-
dase a todo o mundo sen problema. Quero
expresar o meu agradecemento ao concello
de Redondela, especialmente á súa alcaldesa
Digna Rivas, pois grazas a súa colaboración
logramos un prezo realmente económico.

Ben, pero ti tamén levas o nome de Re-
dondela a moitas partes.

Si, vale, pero o nivel de implicación do
noso concello e da súa alcaldesa foi moi
elevado, e é de xustiza que eu o recoñeza
porque así o sinto.

Rematamos Alberto. Cales son os momentos
máis máxicos de todo o proceso creativo,
o cariño do público?

O cariño do público é impagable, ten un
valor incalculable, pero eu creo que o mo-
mento máis “máxico” é cando estou com-
pondo eu só, no meu taller. Alí e así, eu de-
saparezo do mundo.

FORNELOS DE MONTES: UN PARAÍSO
AO CARÓN DA TÚA CASA



“O ARGUMENTO DE QUE A DIMISIÓN DE MARÍA RAMALLO
COMO DEPUTADA ESTIVO MOTIVADA POLO SEU
INTERESE EN CENTRARSE NO COMBATE CONTRA A CRISE,
TEN O MESMO RIGOR CÁS PREDICCIÓNS DA BRUXA LOLA”

JESSICA SOUTO LOIRA, NOVA RESPONSABLE LOCAL DO BNG EN MARÍN
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Ser nomeada responsable local do BNG
nunha localidade na que o PP ten 15
concelleir@s de 21 é para darche os pa-
rabéns? Ou é dese tipo de cousas que só
lle desexas que lle pasen a alguén que
che caia mal?

Ha ha ha ha ha. Eu teño constancia que
non lle caio mal a ningún dos meus
compañeiros e compañeiras. Todo o con-
trario, estou segura de que o equipo de
traballo que me rodea van dar o mellor
que ten cada un e cada unha para facermos
entre todas e todos un BNG máis sólido
que, tamén en Marín, ocupe o lugar que
realmente ten na sociedade; ser a alter-
nativa ao PP. Dito esto, a xente que me
quere,  como non podía ser doutra
maneira, deume os parabéns.

Vexo que afrontas a túa nova responsa-
bilidade con moita ilusión?

Ten a certeza de que é así, Tino. Eu son
unha muller que me implico ao máximo
no que me importa, e a situación da lo-
calidade na que nacín, da localidade na
que vivo,  da localidade na que viven as
persoas que quero, impórtame moitísimo.
Por desgraza a xestión do goberno local
de Marín é catastrófica, e o noso pobo,
encamíñase aos poucos, cara a un negro
buraco que se fai máis profundo día a
día. As políticas transformadoras que o
BNG xa amosou, unha e mil veces, que
practica cando ten a oportunidade de
gobernar, son máis necesarias que nunca
en Marín. E eu, afronto a responsablidade
orgánica local, con moita ilusión, con

enorme orgullo e con todas as gañas do
mundo en contribuir a que a maioría da
sociedade marinense, sexa capaz de velo
así.

Ti xa estabas no Consello local, non?
Si, levaba as áreas de igualdade, benestar
e medio rural. Foi unha etapa que eu
valoro moi positivamente.

Por que motivo entras ti substituindo a
Lucía?

Como sabes Lucía é a voceira no Con-
cello, e tanto ela, como o coxunto da mi-
litancia entendemos como máis adecuado
dividir as responsabilidades.

Sentícheste apoiada pola militancia?
Absolutamente, estou enormememente
agradecida aos meus compañeiros e com-
pañeiras polo seu apoio.E quero dicirlle
que en min sempre encontrarán a unha
compañeira leal que terá acertos e erros
pero que o seu único obxectivo é o ben
común do conxunto da organización.

De que parte de Marín es ti?
Eu son de Miñán, un barrio da parroquia
de Santomé.

Queremos coñecerte un pouco mellor
Jéssica, cóntanos a que te dedicas profe-
sionalmente?

Eu traballei moito tempo no sector dos
salóns de peiteado.Tamén estudei admi-
nistrativa e tiven a oportunidade de tra-
ballar nese campo.Na actualidade preparo
oposicións relacionadas cos meus estudos,
pero,  haberá que agardar a que mellore
a situación sanitaria para que se poidan
convocar.

E a túa historia coa política como foi?
Eu sempre tiven inquedanzas políticas,
de feito cando era moza estiven afiliada

O BNG de Marín ven de escoller a unha nova responsable local.  Lucía Santos, voceira
do Bloque no consistorio, que viña exercendo tamén a o cargo de responsable local,
ven de ser substituida por Jessica, unha moza de Santomé que asume o seu cargo
con toneladas de ilusión e unha enerxía tan contaxiosa que ten a capacidade de
construir un ambiente positivo e cómodo en calquera contexto. Agardo que poida
conservar no futuro esa parte do seu carácter, porque as persoas como Jessica, son
as que teñen que lograr que o nacionalismo galego poida vivir nas xeracións futuras
sempre. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa



Aos mandamais da Área Sanitaria de
Vigo non lles gosta que o Concello de

Moaña coloque unha carpa diante do cen-
tro de saúde para poder facer probas se-
rolóxicas ás persoas que poden ser posi-
tivos en Covid-19, pese a que manter a
distancia social é unha das recomenda-
cións mais repetidas para combater a Co-
vid.

Estes señores tampouco gostan das
medidas que improvisamos no centro
de saúde para separar as persoas que
entran e saen. Así, unha foto nos medios
de comunicación dun corredor cunhas
cintas plásticas para indicar a entrada e
a saída provocan a inmediata orde de
retirada.

Realmente do que non gostan é de
quedar en evidencia por non poñer os
medios necesarios para facilitar o traballo
dos traballadores e traballadoras do cen-
tro de saúde.

Non é nada novo, desde o inicio da
pandemia tivemos que improvisar e im-
provisar ante a falta de medios para
evitar caer contaxiados polo coronavi-
rus.

Colocamos cadeiras diante do mos-
trador do centro de saúde para “apartar”
aos usuarios de nós, xa que esa era a re-
comendación e a mellor medida de se-
guranza que nos ofertaban os respon-
sábeis do Sergas.

Tivemos que envolver en plástico as
xanelas do mostrador e usar, como mé-
todo de protección persoal, pantallas ce-
didas polos veciños e veciñas de Moaña.

Houbo que envolverse en bolsas de
lixo por non ter batas axeitadas.

E as máscaras, seica non eran nece-
saria nos primeiros meses da pandemia

pese a ver todos os días nos medios o
que estaba acontecendo na China; país
onde toda a poboación levábaas postas.

Agora o presidente Feixoo anda de-
mandando do presidente Sánchez que
faga obrigatorio o uso de máscaras ffp2
en determinados ámbitos. As mesmas
máscaras que se nega a facilitar ao
persoal administrativo do Sergas.

Con todo, a sanidade pública galega
continua resistindo e enfrontándose a
unha pandemia como nunca vimos, pese
a padecer nos últimos dez anos o maior
recorte dos seus recursos económicos,
humanos e materiais da man dun go-
berno do PP que enche os petos da sani-
dade privada.

Os mandamais non gostan que sexa
o Concello de Moaña o que, a petición
dos profesionais do centro de saúde, co-
loque unha carpa para facilitar o traballo
e facer mais fácil a realización de probas
a persoas positivas ou con posibilidade
de selo. Esas mesmas carpas que vemos
no hospital Meixoeiro, Cunqueiro e en
tantos outros sitios e que ao centro de
saúde de Moaña queren negarlle.

Se tiveran mais preocupación por
dotar á sanidade pública de medios ma-
teriais e humanos mellor nós iría no
combate desta pandemia. Porén, a preo-
cupación dos comisarios políticos do
Partido Popular está en non saír sinalados
nos medios de comunicación, en evitar
que sexa evidente con non están facendo
todo o deben facer.

Como traballador do Sergas en Moaña
só podo dar as grazas ao Concello de
Moaña por estar cando hai que estar e
responder sempre ás peticións de cola-
boración que se lle fan.

A QUEN LLE MOLESTA UNHA
CARPA DIANTE DO CENTRO
DE SAÚDE DE MOAÑA?
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a Galiza Nova, as mocidades do BNG,
logo estiven un tempo desactivada por
distintas circunstancias. E a finais do 2017
volvín a implicarme de maneira activa.

Como foi esa reactivación do ano 17?
Ben,  pois foi unha historia bonita si, ou
polo menos co seu punto de orixinalidade.
Como che dixen eu traballaba en salóns
de peiteado,e Xurxo Agra, anterior Res-
ponsable Local, era un dos meus clientes.
Eu cortáballe o pelo. E como ves, nas
conversas de peluquería non só se fala
de temas intrascendentes, tamén hai lugar
para a política, pois entre corte de pelo e
corte de pelo, Xurxo convenceume para
que me reactivara.

Vaia, entón pódese dicir que o pelo de
Xurxo Agra,  tivo moito que ver na túa
reactivación política?

Ha ha ha ha ha ha ha ha. Metaforicamente
podemos dicir que si.

O BNG de Marín viviu situación moi
dolorosas; enfrontamentos internos cruen-
tos e diversas escisións. A última debeu
de coincidir ao pouco da túa reactivación
política?

Si. Pero a min, o único que me interesa
deses episodios do pasado é aprender
deles para que non se repitan nunca.

E na actualidade que ambiente hai na
cociña do Bloque local?

Un ambiente estupendo, eu síntome co-
modísima.

Ti, responsable local, e Lucía Santos vo-
ceira no concello

Pois si, dúas mulleres somos digamos as
caras máis visibles da organización, e eu
tremandamente orgullosa desde logo.
Ademais eu teño unha relación moi boa
con Lucía, aprendín e aprendo moito do
seu rigor e bo facer,e é un pracer compartir
espazo cunha persoa dese calibre.

Cales son os parámetros políticos máis
relevantes que pretendes desenvolver
como responsable local?

Eu entendo a política non como un fin en
si mesmo senón como unha ferramenta
para mellorar a vida das persoas.Xa que
logo,  o que pretendo eu é escoitar, escoitar
moito e escoitar a todas as persoas do
noso pobo que desexen falar con nós.

Quero coñecer todos os problemas, de
cada curruncho de Marín, de cada parroquia
de cada barrio e de cada rúa. Logo propor
no concello, a través da voz de Lucía
unha solución eficaz para cada problema.

O Morrazo é unha comarca socioloxica-
mente de esquerdas en todas as súas
vilas agás en Marín. Por que?

Ben, eu lin a entrevista que lle fixestes
ao noso compañeiro Bieito Lobeira hai
uns meses, e fago miña a súa reflexión
referente a que en Marín, o nacionalismo,
ten un gran potencial de crecemento.
Desde logo por ilusión e por traballo non
vai ser.

Xa para irmos rematando valórame de
maneira sintética a xestión do goberno
de María Ramallo?

Vou ser súper sintética como me pides;
María Ramallo é un significante sen sig-
nificado. Hai problemas gravísimos en
Marín.

Por exemplo?
Hai zonas que non teñen auga da traida,
hai lugares onde a cobertura de internet e
terceiro mundista, hai camiños que levan
décadas sen arranxar..O desta alcaldesa
é o sorriso para tod@s, o de dicir que si a
todo, pero resolver,  resolver como que
non.

Un tema moi concreto no que en Marín
estades mal é no que respecta á Pandemia,
os positivos non paran de crecer?

Por desgraza é así.Ese é outro desgrazado
exemplo da inacción e a escasa capacidade
resolutiva da nosa alcaldesa. En Marín,
cómpre un cribado masivo de contado,
pero á nosa alcaldesa parece que lle aver-
gonza pelexar polo ben común da nosa
veciñanza.

Cal é a opinión do Bloque de Marín no
que respecta á dimisión de María Ramallo
como deputada?

Imos ver, para nós o “argumento” de
que a súa dimisión se produce para cen-
trarse no combate contra a crise ten o
mesmo rigor que os vaticinios da “Bruja
Lola”. Entendemos que as razón reais
obedecen a algún tipo de estratexia
interna do PP,que supoño coñeceremos
máis adiante.



Opasado mes de xaneiro o INE publicou os
datos do padrón de habitantes, nos que

se recolle que o concello de Marín volta perder
poboación por décimo ano consecutivo. Con-
cretamente, o censo descendeu en 77 persoas
no 2020, polo que o número de habitantes en
Marín a data 1 de xaneiro é de 24.242 habi-
tantes.

Marín é un concello que viña medrando
ininterrompidamente, acadando no ano 2010
o maior rexistro con 25.997 habitantes. É a
partir do 2011, coincidindo coa chegada ao
Goberno Municipal do Partido Popular, cando
Marín comeza a perder poboación, ano tras
ano e nunhas proporcións realmente dramá-
ticas. Nestes últimos dez anos, o censo do
noso concello descendeu en 1.755 persoas,
unha perda nada máis e nada menos que do
6´75%.  Mais a esta nefasta tendencia temos
que engadirlle que mentres Marín perde po-
boación a pasos axigantados, os concellos da
nosa contorna como Cangas, Moaña, Poio,
Pontevedra ou Soutomaior aumentan poboa-
ción no mesmo período de tempo, e os concellos
que perden poboación, como Vilaboa, Bueu

ou Sanxenxo, fanno moi lixeiramente e nunhas
proporcións infinitamente menores que as
que presenta o noso concello.

En 2010 Marín tiña 84 habitantes máis
que Cangas, sendo a primeira vila en poboación
da comarca do Morrazo. Hoxe Cangas ten
2.340 habitantes máis que Marín.

Mais se a dramática perda de poboación e
a comparación cos concellos da nosa contorna
fora pouco, a isto hai que engadir outro dato
que fala ás claras de que en Marín algo se está
a facer moi mal nestes últimos 10 anos. Marín
presenta os peores datos demográficos dos
concellos galegos de entre 20.000 e 50.000
habitantes.

Os datos demográficos reflicten a preocu-
pante situación na que se atopa o noso “Marín
da alma”. O noso concello atópase ubicado
nun lugar estratéxico, no corazón das Rías
Baixas, porta de entrada ao Morrazo, con boas
conexións ás grandes cidades e ao carón da
capital da provincia, e cun porto de Interese
Xeral do Estado. 

Durante os últimos 10 anos, o goberno de
María Ramallo limitouse a xestionar, con
maior ou menor acerto, asuntos menores do
concello, mais resultou evidente a absoluta
falta de proxecto e de solucións aos problemas
importantes de Marín. No BNG temos moi
claro que a decadencia do noso concello débese
á funesta xestión do PP, que ven destacando
por gobernar o noso concello a base de ocu-
rrencias e improvisacións.

Haberá quen poida pensar que esta situa-
ción non é responsabilidade directa do PP ou
que é consecuencia dunhas hipotéticas cir-
cunstancias adversas, mais en calquera caso
o que é indiscutíbel e evidente, á luz dos datos
demográficos, é a total incapacidade do goberno

de María Ramallo para frear a sangría demo-
gráfica do noso concello.

Se unha empresa privada presentara datos
negativos en varios exercicios sería impensábel
imaxinar que as persoas responsábeis conti-
nuasen no cargo durante 10 anos, dirixindo a
empresa á quiebra. A veciñanza de Marín debe
reflexionar sobre os datos que nos amosa o
actual goberno municipal e cara a onde nos
está levando. O noso concello non só non
atrae veciñanza, senón que a expulsa aos con-
cellos da nosa contorna. 

O goberno liderado pola Sra. María Ramallo
non debería seguir un minuto máis xestionando
o noso concello. Marín non se goberna con
sorrisos, e neste tempo quedou máis que clara
a incapacidade do goberno do PP para levar as
rendas do noso Concello, e cómpre lembrar,
contando con gobernos da mesma cor política
na Xunta durante os 10 anos e no Estado du-
rante 7 anos.

Para que Marín avance é preciso rachar
coa política de deixadez e a lei do mínimo es-
forzo e poñer en marcha un proxecto trans-
formador que revirta a tendencia na que se
atopa o noso concello. E no BNG témolo. No
BNG temos exemplos dabondo de boas xestións
que propiciaron transformacións que mello-
raron a calidade de vida da veciñanza e son
recoñecidas en todo o mundo, como Ponte-
vedra, Allariz, Bueu, Moaña, Barro, Tomiño,
Rianxo, Carballo, Ribadeo… 

No BNG cremos en Marín e no seu potencial
e aspiramos a facer que Marín retome a senda
da prosperidade e recupere o pulso, perdidos
en 2011 da man do PP, apostando por un pro-
xecto ambicioso de cidade viva, dinámica,
consciente do seu potencial e orgullosa da súa
identidade.

Marín: 10 anos perdendo poboaciónLUCÍA SANTOS OMIL
Voceira do BNG se Marín
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Jessica Souto nova
responsábel Local
do BNG de Marín
MARÍN

O BNG de Marín celebrou o
venres 29 de xaneiro unha Asemblea
Local telemática na que se procedeu
a renovar o cargo de Responsábel
Local da organización, escollendo
á compañeira Jessica Souto Loira,
representante do BNG no CIM e
integrante das listas do BNG nas
pasadas eleccións municipais do
2019, nas que ocupou o terceiro
posto na candidatura, así como ta-
mén integrante da candidatura do
BNG ao Senado nas eleccións ás
Cortes Xerais de 2019.

Con esta renovación, Jessica
Souto releva no cargo a Lucía San-
tos, quen asumiu o cargo de Res-
ponsábel Local a finais de 2019 de
xeito provisional, tras substituír a
Xurxo Agra do Pazo. Agardábase
que no pasado ano 2020 tivese
unha lugar unha Asemblea Nacional
do BNG, tras a cal é preceptiva a
renovación de todos os órganos da
organización nos distintos niveis,
e onde se elixiría unha nova persoa
que desempeñara o cargo de Res-
ponsábel Local.

Mais a chegada da pandemia
impediu a celebración da Asemblea
Nacional, polo que a Asemblea
Local do BNG decidiu proceder á
elección dunha nova Responsábel
Local, que puxese fin á situación
transitoria.
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O Concello de Bueu pavimenta un camiño
no entorno da Recta do Peón
BUEU

Félix Juncal, alcalde de Bueu, visitou
as obras de pavimentación que se levaron
a cabo no vial que vai da Recta do Peón
á Rúa Nova de Abaixo, en Beluso, e nas
que se investiron preto de 9.000 euros,
con cargo a fondos municipais. Os tra-
ballos, que foron acometidos pola empresa

Nemesio Ordóñez SA, consistiron na
limpeza e desbroce dunha zona de 100
metros lineais, e o subministro, estendido
e compactado dunha mestura bituminosa
en quente.  O rexedor salienta que o as-
faltado deste camiño enmárcase no plan
de mellora das infraestruturas e espazos
municipais. 

BUEU

O goberno local de Bueu, confor-
mado polos grupos de BNG e ACB,
aprobou na sesión plenaria telemática
do 1 de febreiro, a moción de apoio
para a declaración de interese municipal
do campamento Chan de Esqueiros –
Udra, unha proposta demandada pola
Comunidade de Montes de Beluso, que
contou cos votos en contra do PSOE e
a abstención do PP. A declaración, que
se levou ao pleno pola vía de urxencia,

pretende amparar ao colectivo de montes
co fin de que realice as consultas previas
nos distintos organismos da Xunta de
cara a estudar a viabilidade de cons-
trución dun campamento para auto ca-
ravanas, sobre todo nunha zona na que
ano tras ano se “padecen os efectos do
estacionamento prolongado de auto ca-
ravanas sen contar cos servizos precisos
nin a infraestrutura mínima e cun im-
pacto sobre a contorna natural”, como
indica a proposta. 

Opasado seis de xaneiro entrevistei a
Xosé Manuel Pazos, alcalde de Cangas

e home bo, culto, delicado, cun extraor-
dinario sentido do humor e dotado dunha
sobresaínte capacidade para conversar. E
como todas as veces que falamos nos anos
anteriores, a entrevista,  incluso as pre-
guntas incómodas que lle fixen, conver-
teuse nunha conversa agradable entre
dúas persoas que se aprecian mutuamente
e constrúen de maneira recíproca mo-
mentos de absoluta comodidade que pro-
curamos prolongar ata o infinito. 

Así era Pazos, un tío karalludo co que
era un pracer compartir tempo.19 días
despois da nosa derradeira conversa a
morte sorprendeuno case de súpeto, e a

señardade asolagou o corazón do todos
os que o queriamos enchendo de dor a
nosa alma, como unha intensa treboada
que agroma da nada asolaga de negrura
alá onde bate. Desde que souben a nova
da súa morte levo dándolle voltas á cabeza
tratando de adiviñar como lle gustaría a
Xosé Manuel Pazos ser despedido, e creo
que non me equivoco cos versos de Ale-
xandre Cribreiro que encabezan este texto.
Cribeiro foi un excelente poeta ao que,
como a Pazos, a morte visitoulle moi novo.
El era de Pontevedra pero moi vinculado
co Morrazo, de feito na vila de Cangas,
unha rúa leva o seu nome, e como Pazos
dedicou toda a súa vida a combater contra
a inxustiza e a loitar polo ben común.
Sirvan pois os versos deste poeta tan ven-
cellado co pobo de Cangas para despedirche
compañeiro Xose Manuel. E tremenda-
mente triste vou pedir, como ti fixeches
ao longo da túa vida, que nos deamos a
man para loitar xa que sen a unidade po-
pular para os frear, é inevitable que a
besta criminal da oligarquía económica
condene á pobreza e á desesperación a
millóns de seres humanos.

Falece Xose Manuel Pazos, alcalde de Cangas
A SEÑARDADE NO MEU CORAZÓN
Tino Lago

“Tremendamente triste vouche
pedir

que me deala man, compañeiro
que eu sirvo para loitar

i-o meu sangue é do teu…”

Xosé Alexandre Cribeiro

O campamento turístico de Udra
declarado de interese municipal 
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De onde es ti,Alex?
Eu son de Vigo, pero levo 42 anos,
desde que tiña 4, vivindo en Nigrán.

Canto tempo levas vencellado ao mun-
do do fútbol?

Pois eu creo que toda a vida. Xoguei de
pequeno, logo estudei INEF e antes de
rematar xa estaba adestrando.

Vives do teu traballo como adestra-
dor?

Non, eu son profesor de educación física
en dous colexios diferentes.

Ben, se alén de adestrador de fútbol,

traballas dando clases de educación
física entendo que o mundo do deporte
gustarache moito, porque gran parte
da túa vida está relacionada con el?

O deporte é a miña paixón,  abofé que é
así. Teño a fortuna de poder vivir de
algo que me encanta.

Canto tempo levas adestrando ao Val
Miñor?

Desde que fundamos o club. Fundouse
como URECA en 1.996  e eu xa comecei
adestrando.

O voso club é relativamente novo,

apenas tedes ¼ de século de vida,
pero algo debedes de estar facendo
ben, no traballo de base, pois das
vosas ringleiras xa saíron xogadores
que chegaron á elite do fútbol?

Si, por aquí pasaron Tiagho e Rafinha,
os irmáns Alcántara, Rodrigo, Santi Co-
mesaña que na actualidade xoga no
Rayo Vallecano, Borja Fernández que
estivo no Celta, Antón Vicente no Coru-
xo....

Caramba, vaia nivel. E cal é o segredo
do éxito?

O ED VAL MIÑOR é un equipo de Nigrán, relativamente novo pois foi fundado en 1996, que está a facer un gran traballo xa que con case 500 nenos, e cun equipo
xuvenil na máxima categoría do fútbol estatal, do que xa saíron xogadores de elite mundial como os irmáns Alcántara, merece o apoio de todas as institucións da
nosa comarca para axudar a quen tanto dá aos nenos do Val Miñor. O equipo xuvenil leva sete anos consecutivos militando na división de honra, e na actualidade
está no terceiro posto da táboa clasificatoria, xusto despois dos dous grandes de Galicia, o Depor, segundo, e o Celta, primeiro. Nós quixemos coñecelos mellor e
falamos con Alex, o seu adestrador, e con Aarón, un dos seus xogadores. Alex é un home que vive o fútbol con enorme intensidade e que quere profundamente ao
seu club. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa

O ED VAL MIÑOR LEVA A ELITE DO FÚTBOL A NIGRÁN

“EU VIVO O FÚTBOL CON MOITA PAIXÓN. CANDO
CHEGO A CASA DESPOIS DUN PARTIDO A MIÑA MULLER
XA SABE O RESULTADO SÓ CON VERME A CARA”

ALEX VILLAR, ADESTRADOR DO EQUIPO XUVENIL DE DIVISIÓN DE HONRA DO VAL MIÑOR
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Ben, nós procuramos traballar moi ben
a base e esa é a nosa filosofía, sermos
un club de base. Por outra banda a nós
déixannos traballar sen ningún tipo de
presión nin imposición. Juan Díaz o
fundador do noso club, e actual presi-
dente, ten unha inmensa capacidade de
análise e é un home moi efectivo na re-
solución de problemas. A chave do éxito
é, creo eu, ter construído un ambiente
de traballo adecuado.

Pero vós tedes equipo sénior, non?
Si, montouse hai dous anos,  co obxectivo
de darlle continuidade aos rapaces.

O equipo xuvenil, ao que ti adestras
está na máxima categoría que existe,
a división de honra, e supoño que
para un pobo como Nigrán debe de
ser enormemente relevante?

Supostamente debera ser así.
Non estás satisfeito co nivel de impli-
cación do Concello, e da sociedade
de Nigrán co equipo?

Vamos ver, temos instalacións e unha
pequena subvención, si. Pero eu creo
que do noso pobo, somos o equipo que
disputa unha categoría máis alta, e ao
meu xuízo o apoio social podería ser
algo mellor.

Canto tempo levades militando en
división de honra?

Sete anos consecutivos.
E cando a vida era normal e podía
asistir público aos campos, o nivel de
asistencia aos vosos partidos como
era?

Era escaso. Os familiares dos rapaces e
pouco máis. Eu creo que se algún outro
concello da nosa contorna tivese un
equipo nunha categoría tan importante
tería unha relevancia moito máis elevada.
Pero aquí a afección case non existe.

A pandemia complicouvos moito as
cousas?

Bufff¡¡, enormemente. A cuestión ad-
ministrativa e burocrática é agora dunha
complexidade elevadísima.

Cantos nenos tendes?
Entre 400 e 500.Imaxínate a complexi-
dade que supón para nós os continuos
cambios que se están a producir.

Vaia, pois si que son un montón. E
de que área xeográfica son?

Unha grande parte son do Val Miñor,
pero tamén temos bastantes de outras
comarcas da Provincia.

Tedes equipo feminino?
Non.

Por que?
Temos algunhas nenas metidas nos equi-
pos, pero non hai demanda suficiente
para montar un equipo feminino.

Cal é a túa valoración da xestión que
está a facer a federación desta situa-
ción tan complexa derivada da pan-
demia?

Vamos ver, eu hai decisións que non
comparto, pero son plenamente cons-
ciente da extrema dificultade que supón
xestionar unha situación inédita na his-
toria, e sei que para eles é enormemente
difícil.

O último partido que disputastes
antes de facermos esta entrevista re-
matou cun meritorio empate fronte
ao Depor. Na actualidade estades de
3º, xusto despois do Celta e do propio
Depor. Unha temporada moi satis-
factoria. Cal é o obxectivo deportivo
para o remate da temporada?

O obxectivo inicial, quedarmos entre
os 5 primeiros, xa está case asegurado.
Agora aspiramos a quedar no mellor
posto posible dentro deses cinco, porque

para a segunda fase que disputaremos
contra os cinco primeiros do outro grupo
contan os puntos da primeira volta. Polo
tanto, imos a por todas e trataremos de
quitar todos os que poidamos.

Estás contento co grupo de rapaces
que adestras?

Estou entusiasmado. Son un grupo hu-
mano marabilloso.

Ves a algún con posibilidades e talento
para chegar a elite?

Chegar a elite do fútbol depende de
moitos factores, non só do talento. Eu
o que quero é que non se obsesionen
con iso, que desfruten enormemente
adestrando e xogando e que se formen
como seres humanos. Logo se algún o
consigue, pois será marabilloso, pero
o principal é formarse integramente
como persoas. E a práctica deportiva,
para min achega valores moi relevantes
para a vida.

Unha última pregunta. Coñezo a moi-
tas persoas relacionadas co fútbol
modesto e en case todos os casos
dinme que ocasiona problemas na
vida persoal pois hai que dedicarlle
tanto tempo,  que inevitablemente
deteriora a convivencia persoal?

Ha ha ha.Vamos ver, é certo que hai
que dedicarlle moitísimo tempo, pero
eu levo coa milla muller desde moi
novo, desde que tiña 17 anos, e xa me
coñeceu así, e afortunadamente lévao
moi ben.

E ti como levas as derrotas e as vito-
rias, es dos que o vives con moita in-
tensidade ?

Siii.Eu son moi temperamental. Cando
chego a casa despois dun partido a miña
muller xa sabe o resultado só con verme
a cara.

A Xunta rexeitou todas
as emendas presentadas
polo BNGde Gondomar
GONDOMAR

O BNG de Gondomar lamenta que o
PP de Feixóo rexeitase todas e cada unha
das emendas presentadas desde a localidade
ao proxecto de Orzamentos das Xunta de
Galiza. O BNG local formulou un total
de dez emendas parciais á proposta de
orzamentos da Xunta para o exercicio
2021 que suporían un investimento de
máis de 2 millóns de euros no concello.

Así, en materia de política social as
propostas do BNG de Gondomar pro-
puñan un investimento de 700.000€ para
o inicio no 2021 da construción dun
centro de día para maiores e dunha nova
escola infantil, ante a necesidade de dotar
de prazas públicas uns servizos esenciais
imprescindíbeis para a conciliación da
vida familiar e laboral. En sanidade,
60.000€ para ampliar a atención de pe-
diatría en horario de tarde no Centro de
Saúde de Gondomar.

No tocante a educación o BNG propuña
destinar 600.000€ a realización de melloras
infraestruturais e de equipamento recla-
madas pola comunidade educativa nos
catro colexios públicos de Gondomar:
construción dunha cociña nun centro da
Vila, que posibilitaría elaborar en proxi-
midade e con maior calidade os menús
dos comedores, e outras derivadas das
necesidades de adecuación de espazos
por mor da pandemia, que abranguerían
desde pechado de pistas a cubrición de
espazos de acceso aos centros ou amplia-
ción de comedores xa insuficientes antes
dos protocolos Covid.



Que anos tes ti, AARÓN?
Pois eu nacín en setembro do 2003. É
dicir, pouco me falta para os 17 e me-
dio.

Canto tempo levas xogando ao fút-
bol?

Esa é unha pregunta difícil de responder
porque eu creo que desde que nacín,
polo menos desde que eu teño cons-
tancia, a pelota é un apéndice máis de
min mesmo. En verdade, o fútbol apai-
xóame desde sempre.

Acórdaste de cal foi o teu primeiro
equipo?

Claro que si. E non é só que me acorde,
é que lle teño moito cariño. Foi o Vala-
dares, e comecei a xogar nel con cinco
anos. Estiven 10 anos nese equipo,
máis da metade da miña vida. Comecei
en pre benxamín e formei nas súas rin-
gleiras ata a categoría cadete.

Despois do Valadares veu xa o Val
Miñor?

Non, estiven dous anos no Areosa.
Houbo diferencias entre o Valadares
e o Areosa?

Si, no Areosa,  vivín un importante
salto de nivel. Alí estaban moito máis
enriba túa e digamos que a esixencia
foi maior.

En que posto xogas?
O meu posto é o de extremo dereito.
Aínda que as veces teño xogado pola
banda esquerda a perna cambiada. Pero
a banda é a miña zona natural e onde

me desenvolvo mellor.
Algún referente no fútbol actual ao
que che gustaría parecerche?

Eu creo que a todos os rapaces da miña
xeración nos impresiona Leo Messi, e
nalgún momento soñamos chegar ao
seu nivel.

Cando chegaches ao Val Miñor?
Esta é a miña primeira temporada.

Cóntanos como foi a túa incorpo-
ración?

O último ano no Areosa foi moi bo
para min. E, supoño que como conse-
cuencia, recibín a chamada do Val
Miñor. Tiven unha xuntanza co ades-
trador que me explicou todo con moita
claridade, e eu decidín arriscarme e
probar. E antes de que me preguntes,
xa che repondo eu que estou realmente
satisfeito de ter dado ese paso.

Ha ha ha, pois si, era iso o que ía
preguntar. Xa me fastidiaches a pre-
gunta. Falemos entón da temporada.
Totalmente atípica non?

Ha ha ha ha. Ben, pois si, unha tempo-
rada atípica. O fútbol é un deporte de
contacto intenso cos teus compañeiros,
e esta situación esixe minimizar os
contactos, o que dificulta moito todo
claro. Por outra parte temos que tomar
unha serie de medidas de precaución
como a toma constante de temperatura
ou a desinfección de mans que antes
non faciamos.

Cantos días adestras?

Catro días á semana,  dúas horas cada
día.

E como vas ata Nigrán?
Pois ata que non teña carné lévanme o
meu pai ou a miña nai.

Ui “Ata que non teña carné”..Non
sei,  pero dáme a impresión de que
estás desexando quitalo.

Siii, tan pronto teña 18
Ben, din que mal de moitos consolo
de parvos, pero se che sirve de con-
solo eu quiteino aos 26.

Non ohh. Non me sirve de consolo. Eu
non quero esperar tanto tempo nin de
lonxe. Ilusióname moito ter coche e
ser independente

Ha ha ha ha ha. Pois nada, a ver
que pensan a túa nai e o teu pai. Si-
gamos co fútbol. Antes dicíasme que
do Valadares ao Areosa, notaches
un salto importante de nivel. E do
Areosa ao Val Miñor?

Noteino moito máis aínda. Tes que
pensar que dei un salto de dúas ligas, e
o nivel de esixencia aumentou signifi-
cativamente. A intensidade e a veloci-
dade da categoría na que estou na ac-
tualidade é infinitamente superior a
todo o que coñecía ata agora.

E tamén o notas nas cuestións téc-
nicas. É dicir os teus compañeiros e
rivais deste ano son xogadores de
moito talento?

Si, tamén o noto. Os xogadores que
coñecín este ano posúen moito talento
para xogar ao fútbol.

Estás contento coas oportunidades
que che dá o adestrador?

Non me queixo. Estou tendo bastantes
minutos, si.

Cales son os teus obxectivos depor-
tivos, individuais e colectivos esta
temporada?

Comezo polo colectivo que é o máis
importante. A min encantaríame quitarlle
ao Depor o segundo posto, e logo na
segunda fase, facelo de marabilla e
deixar o pavillón do equipo ben alto.
No que respecta ao individual vou
tratar de dar o mellor de min mesmo,
aprender de quen sabe mais ca min, e
contribuír con xenerosidade aos éxitos
de todo o colectivo.

Ves un obxectivo realista poder vivir
do fútbol?

É algo que me encantaría e vou pelexar
con todas as miñas forzas por acadalo.
Pero son consciente de que é un sono
enormemente difícil de conseguir, e de
ningún modo vou descoidar os meus
estudios para poder ter unha profesión
que me permita gañar a vida con dig-
nidade.

Moi ben, Aarón. Moitas grazas, pa-
seino xenial charlando contigo.

Grazas a ti.
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Aarón é un mozo que aínda non ten os 18, e como calquera mozo da súa idade
pelexa porque os seus sonos e ilusións poidan chegar a ser algún día realidade.
Foi moi agradable para min conversar con el porque é destes rapaces que te
inxecta a frescura da mocidade que hai tanto tempo que deixamos atrás. Voulle
desexar o mellor que se lle pode desexar a calquera rapaz da súa idade, que se
poida converter nun home adulto libre e feliz

“QUERO DAR O MELLOR DE MIN MESMO E
CONTRIBUÍR CON XENEROSIDADE AO ÉXITO
COLECTIVO DO EQUIPO”

AARÓN FIGUEIREDO, XOGADOR DO VAL MIÑOR
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TOMIÑO

O Concello de Tomiño levará
a cabo a construción dunha nova
área deportiva na contorna da
Alameda de Goián, que estará
composta por un skatepark e
unha pista polideportiva. O es-
pazo complementará outros
equipamentos deportivos situa-
dos na área, como o campo de
fútbol do Regatiño ou o pavillón
de Goián.

A posta en marcha deste
novo espazo está encadrado no
marco do proxecto Máis Goián,
un proxecto integral de reforma
urbana que procura conectar to-
dos os equipamentos públicos
da vila a través da mobilidade
peonil, situándoos a todos a me-
nos de dous minutos de distancia
camiñando, coa finalidade de
crear un lugar de encontro para
a veciñanza que constitúa o cen-
tro neurálxico da vida social e
comercial de Goián. 

O concelleiro de Planifi-
cación Estratéxica e Acción
Urbana, Uxío Benítez, destaca
o xeito no que se levou a cabo
a planificación do proxecto
do skatepark, onde foi funda-

mental a consulta cidadá. “Qui-
xemos contar coa opinión da
mocidade do municipio que
practica estes deportes para
saber que tipo de parque que-
rían e con que elementos e
compoñentes debía contar para
que a práctica puidese reali-
zarse nas mellores condicións
posibles. Desde o Concello
agradecemos a súa participa-
ción no proceso e valoramos
moi positivamente as súas
aportacións”, comenta.

Do mesmo xeito, para a ela-
boración do proxecto contac-
touse co asesoramento de ex-
pertos do deporte e empresas
especialistas, participando no
deseño un dos técnicos organi-
zadores do recoñecido evento
de cultura urbana e deportes
extremos “O Marisquiño”. O
obxectivo é conseguir un equi-
pamento atractivo e que permita
un uso que vaia desde o nivel
inicial ao avanzado, convertén-
doo nun dos skatepark referentes
a nivel provincial e galego para
a práctica de disciplinas freestyle
sobre rodas coma o skate, bmx,
scooter ou roller. 

Goián terá un dos maiores
skatepark da provincia

GONDOMAR

O historiador Carlos Méi-
xome ven de publicar o seu li-
bro “Catas na memoria. A per-
secución franquista no Val Mi-
ñor”. En pouco máis de 300
páxinas, o autor mergúllase
nas negras brétemas dunha das
épocas máis arrepiantes da his-
toria contemporánea. Aquela
na que milleiros de persoas
foron asasinadas por pensar
diferente ao nacional catoli-
cismo fascista, ou simplemente

por ser obxecto de odio , envexa
ou calquera pulsión análoga,
de alguén que tiña poder para
asasinar coa traquilidade de
saberse impune. Este libro
agroma froito dunha intensa
labor de pescuda dun historia-
dor como Carlos Méixome,
rigoroso, sólido solvente e cun
profundo sentido da xustiza.
Agardo que sexa un dos im-
prescindibles en moitas biblio-
tecas das familias da nosa co-
marca e de todo o país galego.

GONDOMAR

A produción audiovisual ani-
ma a veciñanza nestes momentos
que vivimos lembrando que é
algo pasaxeiro, e que o Entroido,
unha festa tradicional no muni-
cipio, só toma un pequeno des-
canso porque “as máscaras, o
que se sente, encérranse nun bauĺ
que pronto se volverá a abrir en
Gondomar, onde a ruá bailará, a
xente cantará e todo pasará...”
Con esta produción, compartida
nas redes sociais do concello,
convídase a manter vivo o espí-
rituo de Entroido e ver nas más-
caras, os disfraces que confían
poder lucir e gozar o próximo
17 de xullo, data á que se pospuxo
este ano a celebración do entroido,
facéndoo coincidir coas festas
patronais.

“O Entroido volverá” contou
coa participación de integrantes
das diferentes escolas de baile
do municipio, a compañía teatral
Olivas Negras, así como coa
adaptación musical que Lucía
Doval.

‘A Luz da Memoria’ alumea o Val
Miñor da man de Carlos Méixome

“O Entroido
volverá” o viIdeo
que convida a
manter viva a súa
celebración

NIGRÁN

O goberno de Nigrán apro-
bou o asfaltado de nove rúas
da parroquia de San Pedro de
A Ramallosa por importe de
151.145 € a cargo do Plan
Concellos 2018 da Deputación
de Pontevedra despois de agar-
dar máis de tres anos por todas
as autorizacións. Trátase de
Pereiro, A Igrexa, Ana Isabel
Costas, Pontillón, Cotros de
Arriba, Altamira, Rego, Ma-

llón-Pedreiros e Pereiras, todas
eles nunhas condicións pési-
mas tras máis dunha década
sen pavimentar, algunhas in-
cluso dúas. As nove rúas es-
tarán renovadas antes deste
verán tras unha longa trami-
tación que arrancou a finais
de 2017 ao ser requiridos di-
versos informes sectoriais
(Costas, Augas de Galicia, Pa-
trimonio e Axencia Galega de
Infraestruturas).

Nigrán aproba o asfaltado de
nove rúas de San Pedro



Para que viñeches?. Vai facer case un ano
dende que todo mudou, o que coñeciamos

como vida ata ese momento ía ter un cambio
brusco de maneira inesperada para todos e to-
das, un invitado non desexado co que non con-
tabamos chamado Covid-19, chegaba para
mudar os nosos hábitos mais comúns ou sin-
xelos que se ían ver truncados.

Todo empezou na China, concretamente
nun lugar chamado “Wuhan”, non se nos
vai olvidar o seu nome nunca, o punto cero
de todo esta pandemia, deste virus que tanto
dano fai e non fomos capaces de controlar
nin de vencelo ata o de agora; daquela viamos
o virus de lonxe, moi lonxe, nin sequera pa-
recía representar unha ameaza para as nosas
vidas, non podiamos intuír aínda a magnitude
do problema, pero pouco a pouco o virus
collía forza e como un exercito devastador
estaba disposto a conquistalo mundo, e da
China chegou a Europa, concretamente a
Italia, xa estaba mais cerca e a preocupación
agora si crecía, e sen apenas percatarnos xa
estaba aquí, xa o tiñamos o peor dos convi-
dados nas nosas vidas, enriba nosa amea-
zándonos, e partir de aí chegou o descontrol,
e empezamos a buscar porqués e culpables,
se foron unhas manifestacións, se uns par-
tidos de fútbol,  se uns espectáculos, etc.
Pero a dura realidade era que o bicho e o seu
imparable exercito estaba con nós, a impo-
tencia pola falta de recursos e solucións a
curto prazo polo que estaba acontecendo fa-
cíase patente, e isto facíanos buscar culpables
e como sempre a primeira mirada ia o Go-
berno central, despois tamén as distintas
administracións que rexen as comunidades
e finalmente a irresponsabilidade da xente.
Cando o verdadeiro culpable tiña un so nome
Covid, e na mentres nos nosos hospitais os
nosos sanitarios combatían batallas diarias
moi dura con relatos estremecedores, des-
bordados e con falta de medios, e os contaxios
non paraban de crecer e cobrarse vidas hu-

manas con nomes e apelidos,  non estatísticas
como saen en moitos medios,vidas de seres
queridos, familiares ou amigos; e houbo que
tomala dura decisión de cortarnos as nosas
liberdades e tiveron que confinarnos, unha
palabra que ata o de agora descoñeciamos,
un autentico pesadelo que salvo unha pequena
tregua no verán íanos dar un pouco de aire,
aínda que so era iso un pequeno sopro de
aire porque o virus estaba aí, e estaba disposto
a conquistalo mundo. Case todo estaba baixo
o seu control salvo parecía daquela Portugal
aínda que co tempo tamén cedería, e a dia
de hoxe sÓ parece resistirse o caso curioso
de Australia e a nosa Illa de Ons (A de
Cesáreo, unha illa sen covid), pero a realidade
que o mundo enteiro en maior ou menor
medida estaba contaxiada.

Levamos segundo os expertos, xa 3 ondas
e aínda non sabemos se non virán máis. Agora
mesmo para combatelo virus temos en marcha
as vacinacións, a hixiene, o cumprimento es-
trito das normas, as máscaras, o distaciamento
social, os nosos sanitarios, a investigación e
ciencia. Todo isto son as nosas mellores armas
e aliados, isto e unha batalla de todos e todas
que aínda queda moito camiño, e as solucións
non poden vir da confrotacion, senón da
unión, estamos diante do peor inimigo das
nosas vidas, unha guerra silenciosa, que esta
destrozando a nosa economía, os nosos tra-
ballos e negocios, as nosas liberdades e sobre
todos vidas, vidas humanas, e unha guerra
que non entende de ideoloxías, de relixións
ou de clases, e necesitamos de todos,que
tanto os distintos gobernos, as administracións
competentes comunitarias e nós mesmos os
cidadáns rememos nun mesmo sentido porque
entre todos esta a solución a esta batalla, e
entre todos imos terminar con este pesadelo
chamado Covid.

E gustaríame deixar esta mensaxe :  MAIS
UNIÓN DE TODOS E MENOS CONFROTA-
CIÓNS!

UN CONVIDADO INESPERADO,
CHAMADO COVID

ÁLVARO DASILVA
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TOMIÑO

Debido ao actual contexto de in-
certeza causada pola pandemia do
Covid-19, o Comité de Xestión Es-
tratéxica (CGE) da Eurocidade Cer-
veira-Tomiño decidiu reprogramar a
4ª edición do Simposio Internacional
sobre Escultura do Miño para se-
tembro. Durante a reunión que tivo
lugar este martes por videoconfe-
rencia, os alcaldes da Eurocidade ta-
mén abordaron o tema do peche de
fronteiras e os impactos nas traba-
lladoras e traballadores transfrontei-
rizos.

O plan de actividade da Euro-
cidade Cerveira-Tomiño exposto
para 2021 podería reorientarse to-
talmente segundo a situación epi-
demiolóxica, de xeito similar ao
que xa aconteceu en 2020. Neste
momento, e aínda coa expectativa
do que se poida levar a cabo ou
non para o período de verán, o Co-

mité de Xestión Estratéxica (CGE)
da Eurocidade Cerveira-Tomiño
aprobou o aprazamento ao mes de
setembro da 4ª edición da Interna-
tional Simposio sobre escultura do
Minho que tería lugar entre o 1 e o
20 de xuño e cuxa esencia é o de-
seño de obras de arte ao vivo e en
plena interacción co público e coa
natureza.

Sen estar na orde do día da reunión
pero debatido pola urxencia e o im-
pacto diario nas poboacións frontei-
rizas, o alcalde de Vila Nova de Cer-
veira e a alcaldesa do Concello de
Tomiño, Fernando Nogueira e Sandra
González, respectivamente, abordaron
o tema o peche de fronteiras, estando
totalmente de acordo coa necesidade
de control sanitario como medida de
contención do Covid-19, pero sen
prexuízo dos traballadores transfron-
teirizos e do transporte de mercado-
rías.

A Eurocidade Cerveira-Tomiño
adia para setembro o IV Simposio

TOMIÑO

O Concello de Tomiño informa
que o servizo de Policía Local do
municipio xa está de novo funcio-
nando con normalidade logo de poder
restituír as quendas que por escaseza
de persoal non puideron ser cubertas
durante un total de 15 días do mes
de xaneiro. O motivo principal deste
situación debeuse á improbable coin-
cidencia temporal da baixa médica
de dous dos axentes, ao desfrute de
días de permiso por parte de outros
dous e á finalización do contrato dos
axentes auxiliares o pasado 31 de
decembro, o que imposibilitou a pres-

tación do servizo nas condicións ha-
bituais.

Na actualidade o servizo xa se
atopa funcionando con normalidade
logo da contratación dun axente au-
xiliar por un período de 6 meses con
fin de restablecer o servizo, que xa
se atopa traballando nestes momentos,
e da recuperación dun dos axentes
que se atopaban en situación de baixa.
Desde o Concello de Tomiño alé-
granse da súa reincorporación e apro-
veitan para darlle a benvida de volta.

Do mesmo xeito, o Concello de
Tomiño informa de que se convocou
a praza vacante existente.

O servizo de Policía Local de
Tomiño volve á normalidade
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O ROSAL

A alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández
Callís, e o técnico municipal de urbanismo
mantiveron este mércores unha reunión te-
lemática coas dúas persoas responsables do
despregue de fibra no municipio por parte
de Telefónica, a empresa á que un órgano
supramunicipal adxudicou o servizo de im-
plantación desta tecnoloxía ata 2024. “Aínda
que o Concello non ten competencias nesta
área si que nos incumbe todo o que está a
pasar, xa que afecta de forma directa á nosa
veciñanza. Por iso decidimos solicitar unha
reunión coa compañía para informarnos de
cal é a situación no Rosal”, asegurou a re-
xedora, que recalcou que “para nós é im-
portante poder dispoñer dunhas boas cone-
xións e queremos que ese despregue se faga
ben, de xeito coherente”.

Durante a reunión, a alcaldesa deu traslado
á compañía da crecente problemática que
se está a detectar e que manifestan os veciños
e veciñas co obxectivo de buscar solucións
para que O Rosal dispoña deste servizo de
conexión de banda ancha e mellorar a co-
municación directa para a resolución das
incidencias que se están a producir. Neste
sentido, calquera veciñ@ que teña algunha
incidencia relacionada coa fibra de Telefónica
ou o seu despregue debe chamar ao 1002
para dar parte. O Concello reiterouse a boa
disposición a colaborar en todo o que estea
na súa man para garantir unha mellora nas
posibilidades de acceso a esta tecnoloxía.

O Concello interésase
pola situación do
despregue de fibra no
Rosal

O ROSAL

O Concello do Rosal estrea páxina
web de medio ambiente, un espazo no
que se aglutinará toda a información
relativa á xestión responsable dos re-
siduos e permitirá realizar todos os
trámites relacionados coa compostaxe
e a reciclaxe. Baixo o lema ‘Únete ao
cambio’, esta web busca achegar aos
rosaleiros e rosaleiras todos os recursos
á súa disposición e animalos a com-
prometerse co medio ambiente e a re-
alizar unha xestión dos seu lixo res-
pectuosa e sostible. 

“Queremos concienciar ás persoas
de que existen outros modelos de xes-
tión dos nosos residuos afastados do
usar e tirar en prol dun modelo de
economía circular. Esta web será a fe-
rramenta que nos axudará a potenciar
a autocompostaxe nas vivendas e a re-
collida selectiva en orixe, a fomentar
a trituración dos restos leñosos para
evitar a queima ou que acaben nos co-
lectores do resto, a axudar a alongar a
vida útil dos obxectos e mesmo a
reducir o volume de residuos a tratar
ou eliminar no vertedoiro”, sinala a
concelleira de Medio Ambiente, Sara
Vicente. 

Trátase dunha web dinámica e
activa na que todas as persoas intere-
sadas poderán, por exemplo, achegarse
á compostaxe e xestionar os seus resi-
duos orgánicos dun xeito sostible e
cómodo. Neste apartado a veciñanza
terá á súa disposición información
sobre a compostaxe individual e co-
lectiva, recomendacións, vídeos tutoriais

e acceso ao servizo de préstamo de
biotrituradoras eléctricas para que ro-
saleiros e rosaleiras poidan triturar os
seus propios restos vexetais de forma
cómoda e de balde. Neste apartado ta-
mén estarán activos os formularios
para solicitar os composteiros indivi-
duais e para anotarse á compostaxe
comunitaria.

No apartado de reciclaxe aglutínase
información sobre todos os tipos de
colectores e sobre onde botar cada
tipo de residuos, incluíndo un mapa
interactivo coa ubicación de cada un
destes contedores. Tamén haberá espazo
para o arranxo de obxectos, con infor-
mación sobre as novas instalacións
municipais que se porán en marcha na
rúa Cumieira ou vídeos tutoriais sobre
a reparación de diferentes aparellos,
entre outros, e un apartado de inter-
cambio para darlle unha segunda vida
ás cousas que xa non se utilicen. 

Será unha web en constante crece-

mento que se irá adaptando a medida
que se vaian incorporando novos ser-
vizos e que contará tamén cun apartado
de preguntas frecuentes e un foro no
que resolver as distintas dúbidas que
poidan xurdir. 

O desenvolvemento desta web é
unha das accións programadas ao abeiro
dos 78.000 euros de fondos europeos
captados polo Concello para por en
marcha dúas liñas de xestión de resi-
duos, unha enfocada á prevención, re-
collida separada e valorización dos
biorresiduos para o fomento da com-
postaxe in situ e outra para a habilitación
dun espazo municipal para o inter-
cambio, reparación e reutilización dos
obxectos. Ambas subvencións foron
concedidas pola Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda e co-
financiadas polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional con cargo
ao programa operativo Feder Galicia
2014-2020.

O Rosal estrea páxina web de medio ambiente
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Vós ascendestes a primeira autonómica
na temporada 18/ 19, na seguinte, en
primeira división,  que papel estabades
tendo ata a chegada do confinamen-
to?

Pois,  ata o parón a verdade é que fixe-
ramos unha primeira volta realmente
boa, e chegamos a estar situados nos
postos altos. O inicio da segunda volta
estaba sendo algo máis floxa.

Por que?
Se cadra por que tivemos lesións, san-
cións, e pola propia dinámica do fútbol
que cando estás ben, as ocasión entran
todas, e cando non estás tan ben os ba-
lóns teñen o mal costume de bater no
pao e non entrar.

Cando se suspendeu a competición
en que posto estabamos?

Creo lembrar que no posto doce, esta-

bamos tres puntos enriba do descenso.
Naquel momento concreto o noso ob-
xectivo deportivo era manter a catego-
ría.

Como era o ambiente futboleiro en
Tui,  ese ano en primeira autonómi-
ca?

A verdade é que había un ambiente
moi bo. O ascenso a primeira animou
moito,  e en liñas xerais o afeccionado
ao fútbol da nosa cidade estaba moi
ilusionado.

O 14 de marzo, comeza o confina-
mento, e párase toda a actividade
deportiva. Ata cando?

En setembro comezan a permitir os
adestramentos pero sen contacto.E logo
tivemos que volver parar a finais de
outubro, pois foi cando comezou a se-
gunda onda.

E estades sen adestrar desde en-
tón?

Non, puidemos volver a principios de
decembro, pero só ata a fin das festas
de Nadal, pois cando se disparan nue-
vamente os contaxios, non quedou máis
remedio que volver parar. Ademais, as
instalcións municipais de Tui, están,
na actualidade, pechadas por segurida-
de.

Non xogamos nin un só partido
desde marzo,  claro?

Non, levamos sin xogar desde esa data.
Cal é o estado dos rapaces durante
tanto tempo sen poder competir, e
case sen adestrar?

En xeral polo que eu falo con eles,
pois teñen moitas gañas de que se nor-
malice todo dunha vez e poder practicar
deporte de novo con regularidade.Cando
comezamos cos adestramentos en se-
tembro tiñamos moita demanda dos

A situación que vivimos afecta a todas as persoas, e a todos os eidos da vida converténdoa en algo moi distinto a como a coñeciamos antes de marzo do ano
pasado. E o fútbol modesto, unha realidade enormemente popular nas nosas vilas, aldeas e barrios non é alleo ao problema. Na actualidade, só os equipos que
teñen a oportunidade de competir en categorías de ámbito estatal poden xogar e adestrar. Aqueles que desputan os seus partidos en ligas autonómicas están
totalmente parados. Para coñecer un pouco máis o estado das cousas, falamos con Pavi, presidente doTyde, cuxos equipos non poden nin adestrar nin xogar, e con
Iván, presidente do Choco de Redondela, que ten equipos parados, e equipos con actividade pois desputan categorías estatais.

O FÚTBOL MODESTO EN TEMPOS DE PANDEMIA

“PODE SER QUE DESPOIS DE TODA ESTA
SITUACIÓN, A ALGÚNS EQUIPOS NON LLE QUEDE
MÁIS REMEDIO QUE DESAPARECER”

ELIAS VIEIRO (PAVI), PRESIDENTE DO TYDE F.C

HORIZONTAIS:
A PEDRA SITUADA AOS LADOS DA PORTA DUN MUIÑO ONDE

SE POUSAN OS SACOS DE GRAN CANDO SE DESCARGAN-
ANIMAIS ANFIBIOS.

B EX SECRETARIO XERAL DA UPG.
C DESPRAZARSE ARRASTRANDO O CORPO-EXCEPTO.
D VOGAL-FAGAN PRESIÓN NUNHA SUPERFICIE-FUNGO

SUBTERRANEO MOI SABOROSO.
E PEZA DE TEA COLOCADA SOBRE O COLCHÓN-DÍGRAFO CO

QUE SE REPRESENTA O FONEMA R-101-ANTIGO PARTIDO DA
ESQUERDA ABERTZALE.

F 3,14-PREFIXO QUE SIGNIFICA NOVO-A 4º NOTA MUSICAL-
RINGLEIRA.

G TESO-LEI CONCURSAL-CIDADE DE FIDXI-PARTIDO POLÍTICO
ALXERIANO.

H DESFIFRILADOR AUTOMÁTICO IMPLANTABLE-PRONOME DE
TERCEIRA PERSOA FEMININO-ANTES DE CRISTO-
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA.

I A PRIMEIRA VOGAL-GRUPO MUSICAL NO QUE
PARTICIPARON MINI E MERO-REPÚBLICA DOMINICANA.

K LETRA DE PLURAL-A ÚLTIMA VOGAL-MONARCA-TORO
CASTRADO QUE SE EMPREGA COMO ANIMAL DE TIRO-
PRIMEIRA VOGAL.

L FILA, RINGLEIRA-SEGUNDA VOGAL-FLUIDO QUE
RESPIRAMOS-ENTREGAS.

M GRUPO MUSICAL FORMADO EN LUGO EN 1972

VERTICAIS:
1 PARTIDO POPULAR-SEN ROUPA-RADIO FRECUENCIA.
2 ANTIGO EQUIPO FERROLÁN DE BALONCESTO-EIRA-

PRONOME POSESIVO.
3 UNIÓN CINÓFILA ESPAÑOLA DO PERDIGUERO DE BURGOS-A

AXENCIA NA QUE TRABALLAN MORTADELO E FILEMÓN-
MODELO DE CITROËN MOI POPULAR NAS DÉCADAS DOS
ANOS 80 E 90 DO SÉCULO PASADO.

4 A VOZ HUMANA MÁIS AGUDA-DÍGRAFO PARA REPRESENTAR
O FONEMA K ANTE E, I-VOGAL.

5 CREACIÓN CON FINALIDADE ESTÉTICA-2º VOGAL-PRONOME
DE PRIMEIRA PERSOA-PREPOSICIÓN.

6 RODILLO DE ESPUMA QUE AXUDA Á RECUPERACIÓN
MUSCULAR-VOGAL.

7 COMER OU BEBER EN EXCESO- CONDUCINDO O BALÓN
ESQUIVAS A OPOSICIÓN DUN XOGADOR DO EQUIPO
CONTRARIO.

8 SÍMBOLO QUÍMICO DO LAURENCIO-CONSOANTE-
CONSOANTE-POETA ESTONIO MORTO EN 1913.

9 VELAÍ-PERSOA LÚCIDA, RAZOABLE E RIGOROSA-NOTA
MUSICAL.

10 DOMINIO XEOGRÁFICO PARA SINGAPUR-PRONOME DE
SEGUNDA PERSOA-REMATEN, FINALICEN.

11 UNIDADE DE ACCIÓN RURAL DA GARDA CIVIL-CONSOANTE-
VOGAL-CONSOANTE.

12 DISPUTA DIALÉCTICA IMPROVISADA EN VERSO-TOLO
13 MANCHAR. ESPECIALMENTE CON COMIDA-XORNAL

DEPORTIVO ESPAÑOL.
14 LETRA DE PLURAL-EN PLURAL DINASTÍA PERSA QUE

REINOU A PARTIR DO SÉCULO III

o encrucillado de Khan Deán

 1    2    3    4     5    6    7     8     9   10  11   12  13  14

SOLUCIÓNS HORIZONTAIS A-POUSAFOLES-RAS.  B-PACORODRÍGUEZ.  C-REPTAR-S-AGAS.  D-E-PREMAN-TRUFA.  E-SABA-RR-CI-EAS.
F-PI-NEO-FA-FILA.  G-IRTO-LC-BA-FLN.  H-DAI-ELA-AC-AAI.  I-A-AQUENLLA-RD.  K-S-U-REI-BOI-A.  L-REA-E-AIRE-DAS.  M-FUXANOSVEN-
TOS VERTICAIS: 1-PP-ESPIDA-RF.  2-OAR-AIRA-SEU.  3-UCEPB-TIA-AX.  4-SOPRANO-QU-A.  5-ARTE-E-EU-EN.  6-FOAMROLLER-O.  7-
ODRAR-CANEAS.  8-LR-N-F-LIIV.  9-EIS-CABAL-RE.  10-SG-TI-ACABEN.  11-UAR-F-O-T.  12-REGUEIFA-IDO.  13-AZAFALLAR-AS.
14-SASANIDAS
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O TEU
XORNAL

EN GALEGO

menos para poder reincorporarse. Eles
son felices aquí, xogando e adestrando.E
no caso do club un pouco de temor te-
mos, pois as categorías nacionais si
están xogando, entón sempre hai algo
de medo de que algún equipo dos que
si teñen posibilidade de competir poida
levar a algún dos nosos mellores xoga-
dores.

E xa se che deu algún caso?
Si, tivemos que ceder a un par de xo-
gadores,  que agora mesmo están xo-
gando en categoría nacional. Desde a
perspectiva do xogador, é normal, o
que eles queren é competir, e non poder
facelo é unha frustración.

Economicamente para vós supoño
que debe de ser unha situación moi
complicada?

Por sorte entrounos a subvención do
concello do ano 2020, e por outro lado
temos patrocinadores enormemente xe-
nerosos que non siguen axudando aínda
que estea todo parado.E por último a
fidelidade dos nosos socios tamén é
moi importante.Igualmente procuramos
ser moi rigorosos no que se refire aos
gastos e non gastar 1 € que non sexa
estritamente imprescindible.

E os ánimos e a moral teus, e da
xunta directiva en xeral como van?

Eu xa levo no fútbol moitos anos, e a
verdade nunca vivira unha situación
como esta, e como para calquera persoa,
e para calquera sector pois é moi com-
plicado claro.Pero eu son un tío moi
paciente e lévoo razoablemente ben,
coa firme vontade de aguantar.

Como está xestionando a federación
esta situación?

Eu creo que poderían facelo de maneira
manifestamente mellorable. Entendo
que para eles tamén é unha situación
complexa, pero a súa responsabilidade
debe de ser tratar de achegar solución
aos problemas e non o contrario.

A supervivencia do Tyde como ins-
titución corre perigo?

Non, rotundamente non.

TUI

Está xa rematadas as obras de acon-
dicionamento da pista deportiva, a re-
cuperación e ampliación do parque in-
fantil e a creación dun parque biosau-
dable na parroquia de Areas. Supuxeron
un investimento de 53.495,08 euros
financiados ao abeiro do Plan Concellos
2018 da Deputación de Pontevedra.

Con estas obras o Concello de Tui
prosegue co seu obxectivo de recuperar
zonas de esparexemento e lecer baixo
a “perspectiva de crear espazos inclu-
sivos para o goce de todos os membros
da familia, sen facer distincións nin de
idade nin de capacidades”. A concelleira
de Parque e Xardíns, sinala que “o
equipo de goberno ten apostado por
este proxecto, tan demandado durante
anos pola veciñanza da parroquias de
Areas, sen perder a perspectiva do uso
do lugar coma recinto das festas pa-
rroquiais”. 

En concreto os traballos realizados
consistiron no pintado das pistas de-
portivas de fútbol e baloncesto, coa
colocación de novas canastas, e a re-
cuperación das porterías existentes.
Dotouse ás pistas de nova iluminación
coa colocación de dúas columnas de
aceiro corten con 4 proxectores led,

co que se aposta polo aforro enerxético,
cumprindo co compromiso adquirido
na sinatura do Pactos dos Alcaldes
polo clima. 

Por outra parte na carballeira recu-
peráronse os elementos existentes do
parque infantil, nunha aposta pola eco-
nomía circular. Amais engadíronse no-
vos elementos inclusivos, un teléfono,
un columpio inclusivo, un xilófono e
dous paneis adaptados a nenos con
deficiencia visual e auditiva, así coma
unha rede de escalada. 

A colocación destes elementos levou
a cabo tendo en conta os que os parques
non só lugares de lecer, senón tamén
puntos de encontro e aprendizaxe.
Tendo en conta amais que o xogo é o
medio máis efectivo para que os cativos
e cativas desenvolvan as súas capaci-
dades cognitivas, estes elementos per-
miten fortalecer a súa creatividade e
imaxinación. 

Na zona tamén se xerou un novo
espazo para o exercicio físico dos
maiores, coa colaboración de elementos
biosaudables. 

Colocouse novo mobiliario coma
bancos, papeleiras de orgánico e reco-
llida selectiva, unha fonte de auga e
un bibicleteiro. 

No axardinamento realizouse unha
pequena poda da carballeira, e plantáronse
8 liquidámbar que formarán unha cortina
vexetal entre o parque e a estrada. 

A concelleira de Parques e Xardíns,
Yolanda Rodríguez, sinala que dende
o Concello “continuamos co labor de
crear novos espazos ao aire libre nun
entorno natural acondicionado para to-
dos e cada un dos membros da familia,
sen ningún tipo de distinción, lugares
agradables de encontro para o espare-
xementos e a práctica de deportes ao
aire libre”. Engade que “hoxe máis ca
nunca consideramos que son impres-
cindibles non só no centro urbano,
senón tamén en todas e cada unha das
parroquias” polo que afirma “conti-
nuaremos traballando nese senso”. 

Precisamente nesta liña o concello
de Tui, ao abeiro do Plan Concellos
2019, ten arestora en licitación o acon-
dicionamento do parque infantil situado
nas proximidades do CEIP de Guillarei
e do situado nas instalacións do CRA
nas Bornetas, que serán executados en
breve.

Por último dende o Concello de
Tui fan un chamamento á veciñanza a
facer un uso responsable destas insta-
lacións. 

Rematadas as obras da pista deportiva, parque
infantil e biosaudable en Areas



O25 de xaneiro de 2011 Exipto súmase cunha
manifestación multitudinaria á onda de

protestas que, iniciadas en Tunisia, se espanden
por todo o mundo árabe dando lugar á Prima-
vera Árabe. O día escollido coincide coa cele-
bración anual do “Día da Policía”, e xente de
toda condición social xúntase na céntrica praza
Tahrir do Cairo para protestar contra a bruta-
lidade policial, a falta de liberdades, a corrup-
ción, a pobreza, o desemprego, os baixos sa-
larios, o aumento do prezo dos alimentos e a
intención do Presidente Hosni Mubarak de
converter ao seu fillo máis novo, Gamal, no
seguinte líder do país.

A multitude esixe a renuncia de Mubarak,
quen chega ao poder en 1981 tras o asasinato
de Anwar Sadat, de quen fora Vicepresidente
desde 1975. As protestas gañan forza, axiña se
espanden por todo o país, e millóns de mani-
festantes desafían o réxime, que reacciona
cunha brutal represión que causa 850 mortes
e milleiros de persoas feridas. Mais nin a re-
presión nin as posteriores promesas de reformas
conseguen aplacar as protestas, e finalmente
o 11 de febreiro prodúcese a agardada dimisión
do dictador, de 82 anos, tras 30 anos no poder.

O Consello Supremo das Forzas Armadas
(CSFA) asume o control. No período que trans-
corre até o verán de 2012 aumenta o temor a
que os militares tenten perpetuarse no poder,
polo que as manifestacións sucédense en varias
cidades (Cairo, Alexandría, Suez…) reclamando
mudanzas e unha maior celeridade no des-
mantelamento do vello réxime, cun saldo de
decenas de mortes.

Nas eleccións parlamentarias de 2012 arra-
san as forzas políticas islamistas, cun claro
triunfo da Alianza Democrática (44,9% dos
asentos no Parlamento), unha coalición de
partidos liderada polos Irmáns Musulmáns,
seguida do Bloque Islamista (25%), unha coa-
lición de partidos salafistas cunha concepción
untraconservadora do islam. Así as cousas, o
70% do Parlamento fica en mans do islamismo,
o que supuxo un monumental movemento na
política exipcia.

O mes de xuño de 2012 ven cargado de

importantes acontecementos. O 2 de xuño
Mubarak é sentenciado a cadea perpetua pola
matanza nos 18 días de revoltas que forzaron
a súa saída do poder; o 14 de xuño o Tribunal
Constitucional Supremo (formado por xuíces
próximos aos militares) disolve o Parlamento;
e o 24 de xuño Mohamed Morsi (Irmáns Mu-
sulmáns) é declarado vencedor nas eleccións
presidenciais, converténdose no primeiro is-
lamista elixido líder dun estado árabe.

Morsi, membro do Parlamento entre 2000
e 2005 como independente e detido varias
veces por desafiar o réxime de Mubarak, con-
vértese no quinto presidente de Exipto e no
primeiro elixido democraticamente. Mais a
loita entre os militares e os Irmáns Musulmáns
(prohibidos na época de Mubarak) estaba lonxe
de rematar. 

Ao pouco de tomar posesión do cargo, un
ataque na rexión do Sinaí deixa 16 soldados
mortos e Morsi forza a renuncia de varios ofi-
ciais, incluído o presidente do CSFA Mohamed
Hussein Tantawi, quen é substituído por Abdel
Fattah el-Sisi, que se convirte no novo Ministro
de Defensa e Comandante en xefe do Exército
de Exipto. 

O goberno de Morsi aplica unha política
de claro corte islamista que provoca moito
malestar nos sectores seculares e no estamento
militar, adopta controvertidas decisións políticas
e impulsa trocos importantes na política exterior
de Exipto, que incomoda moito ao status quo:
estreito aliado de Qatar e de Hamas (Palestina),
reforza a relación con Irán, firme defensor da
oposición siria e fortemente oposto á ocupación
israelí de Palestina e ao papel de Israel na
rexión. Amais, unha débil economía e a resis-
tencia da vella garda de Mubarak socavan a
súa autoridade, polo que apenas dura un ano
no cargo.

O 28 de xuño de 2013 prodúcese unha
multitudinaria manifestación na praza Tahrir
do Cairo esixindo a dimisión de Morsi e o 3 de
xullo é desaloxado do poder, e encarcerado,
mediante un golpe de estado liderado polo
Ministro de Defensa, o xeneral el-Sisi. Mais
ao mesmo tempo que se producen grandes

celebracións na praza Tahrir, decenas de mi-
lleiros de persoas erguen campamentos no
Cairo para protestar contra o golpe militar,
até que o 14 de agosto as forzas de seguridade
atacan os campamentos das prazas al-Nahda
e Rabaa onde máis dun milleiro de manifes-
tantes son asasinados “na peor matanza na
historia moderna de Exipto” (HRW). Un ataque
premeditado e intencionado segundo as orga-
nizacións de dereitos humanos.

En setembro de 2013 os Irmáns Musulmáns
son prohibidos e posteriormente declarados
“organización terrorista”. Morsi, quen per-
maneceu en aillamento e negadas tanto as vi-
sitas do seu avogado e familia como tratamento
médico até a súa morte en 2019, foi condenado
a dúas cadeas perpetuas e sentenciado a morte
en 2015, mais anulada pouco despois á espera
de repetición do xuízo.

Tras o golpe, as mobilizacións en apoio de
Morsi e el-Sisi son numerosas, mais tamén as
de quen continuaban esixindo “Pan, liberdade
e xustiza social”, aínda que só as favorábeis a
el-Sisi poden facelo pacificamente, polo que
seguen producíndose decenas de mortes e
centos de arrestos.

O 26 de marzo de 2014 el-Sisi renuncia ao
Exército para aspirar á Presidencia de Exipto
nas eleccións de maio, das que sae vencedor
co 97% dos votos, tras liquidar previamente a
todos os seus opoñentes, e en 2018 acada
outros catro anos no poder tras obter a mesma
porcentaxe noutra comedia de eleccións.

Malia o golpe de estado, a represión e a li-
mitación de dereitos humanos, a maioría das
potencias mundiais acollen a el-Sisi como
novo líder de Exipto. A chegada ao poder de
quen fora Director da Intelixencia Nacional
desde 2010 e parte da xerarquía militar (CSFA)
baixo o goberno de Mubarak, dá nacemento a
un forte estado militar represivo no que a dis-
crepancia é criminalizada.

Tras 8 anos no cargo Exipto é hoxe un
país máis pobre que en 2013, cunha economía
ao bordo do colapso, en mans do FMI, que a
cambio de préstamos esixe a adopción de
medidas moi duras. As privatizacións masivas,

o aumento de impostos, a redución de subsi-
dios, a crecente inflación e a suba dos prezos
do pan, auga, electricidade, gas natural e
transporte provocaron un aumento da pobreza
(32,5% en 2018). E a crise do coronavirus en-
gade maiores dificultades á feble economía
exipcia.

Esta nefasta situación ven provocando un
crecente malestar social, ao que el-Sisi resposta
cunha represión que nada ten que envexar á
de Mubarak. En Exipto hai 65.000 opositores
encarcerados e Amnistía Internacional (AI)
asegura que “as autoridades en Exipto practi-
caron a tortura, as desaparicións forzosas de
centenares de persoas e decenas foron execu-
tadas extraxudicialmente". Mentres as ONG
denuncian as trabas a súa actividade, críticos
do Goberno, manifestantes pacíficos, xornalistas
e defensores dos dereitos humanos son aco-
sados, arrestados e centos condenados a morte
ou a cadea perpetua en xuízos farsa.

Por outra banda, el-Sisi está moi lonxe de
rematar coa crítica situación de seguridade
provocada pola insurxencia islamista, nun
conflito sen visos de solución que desde 2018
deixou arredor de 1300 mortos, e no ámbito
internacional Exipto ve minguar o papel que
xogou durante décadas como principal axente
mediador entre Israel e o mundo árabe e a súa
influencia política afúndense. 

Malia todo, el-Sisi, “o meu dictador favo-
rito” en palabras de Donald Trump, conta co
apoio de Occidente, Israel, Arabia Saudita e os
EAU. Exipto é un país moi importante xeopo-
liticamente como para arriscarse a que a de-
mocracia funcione e as urnas lle dean o poder
aos Irmáns Musulmáns.

Para moitos exipcios a caída da Mubarak,
que permaneceu encarcerado até a súa morte
con 91 anos e xulgado por corrupción, abuso
de poder e a morte de centos de manifestantes
nas protestas de 2011, trouxo esperanza e pro-
mesas de mudanzas. Mais o pobo exipcio non
acadou nin o progreso nin a liberdade prome-
tidas, nin a fin da corrupción, e outro home
forte fíxose co poder. Mubarak foise mais o
seu legado perdura.

Exipto: 10 anos sen MubarakXURXO AGRA 
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A GARDA

O pasado sábado 6 de febreiro a ex-
planada do Ferri da Pasaxe, punto de
inicio da caravana, quedouse pequena
para albergar a inxente cantidade de ma-
nifestantes en apoio á hostalaría guarde-
sa.

Dende a plataforma lembran que
neste intre a hostalaría da Guarda segue
pechada por decreto sen ningún tipo de
axuda directa.

“Estamos fartos de ser os que pagemos

esta crise, por unha banda din que non
somos os culpábeis da expansión do
virus e por outra banda trátanos como se
fósemos os únicos culpábeis, e as nosas
familias sufrindo as consecuencias”, si-
nalaba un dos afectados.

Dende a plataforma “Hostalería Guar-
desa” queren agradecer o apoio continuado
do pobo da Guarda; así mesmo, seguirán
con máis iniciativas até que haxa un
programa de indemnizacións directas
que axude a salvaguardar o sector.

Éxito de participación da caravana da
“Hostalaría Guardesa”

A GARDA

O portavoz municipal do BNG  anun-
cia que “dada a preocupación existente
na  sociedade guardesa pola  incidencia
da COVID-19 na localidade  e nos Con-
cellos limítrofes, planteará na Xunta de
Portavoces, que o Concello demande  á
Consellaría de Sanidade da Xunta de Ga-
liza  a realización dun cribado masivo
que permita identificar a positivos asin-
tomáticos para reducir a propagación do
virus”

O portavoz nacionalista indica que
outros Concellos próximos xa van nese
camiño e considera que a situación epi-
demiolóxica  xustifica claramente que se
realice este cribado o antes posíbel.

Anxo Baz tamén manifestou “ e fun-
damental anticiparse aos problemas para
tratar de minimizar os seus efectos” para
acabar incidindo unha vez máis en  que
“o reforzo da sanidade pública é unha
asignatura pendente da Xunta de Galiza.
Compre reforzar o persoal sanitario. Non
debemos esquecer que nos enfrontamos
a unha pandemia despois de doce anos
de recortes na sanidade pública”.

A REFORMA DA PRAZA DE
ABASTOS 

Por outra banda, o BNG esíxelle ao
goberno guardés que tome en serio a re-
forma da praza de abastos. Despois de
analizado o expediente de reforma da
Praza de Abastos da Guarda, o BNG
quere trasladar a opinión pública as se-
guintes consideracións:

A  Praza de Abastos da Guarda ofrece
alimentos   de grandísima calidade cun
nível de especialización moi alto  en pro-
dutos   do mar. Contamos  tamén cunha
longuísima  experiencia profesional para
poder acadar o recoñecemento de mercado

de excelencia  e así poder optar as axudas
que para tal fin dispón a Xunta de Gali-
za.

A reforma plantexada polo Goberno
Guardés  non pasa de ser unha apaño
para saír do paso que pode comprometer
un proxecto  de futuro. Conténtanse con
un cambio do pavimento da parte superior,
un acceso a terraza e a mellora dun posto
por un importe total de 40.000 €.

O Portavoz Municipal do BNG, Anxo
Baz manifesta “O Pleno do Concello a
instancias do BNG aprobou a elaboración
dun proxecto de reforma integral da praza
de abastos para transformala nun mercado
de excelencia , o Grupo de Goberno des-
virtúa o acordo e limítase a a facerlle
outro remendo”.

O nacionalista concluiu ” A praza de
abastos non soporta xa máis parches.  Te-
mos a oportunidade de facer unha reforma
integral si se plantexa un proxecto de ca-
lado diante da Xunta de Galiza. Esta ac-
tuación dotaríanos dunha praza de refe-
rencia na contorna que  actuaría como
motor de dinamización da economía local.
Desde o BNG esiximos que se abandone
a improvisación, que se respecten os
acordos plenarios e que se  tome en serio
a reforma da Praza de Abastos para cons-
truir futuro na Guarda”.

O BNG pide un cribado masivo
voluntario na Guarda para detectar
positivos asintomáticos 
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CONCENTRACIÓNS DA CIG COMARCA DE VIGO POLO 8 DE MARZO
VIGO:                Ás 12,00 no cruce de Gran Vía con UrzÁiz.
BUEU:               ÁS 12,00 diante do Concello.
CANGAS:           ÁS 12,00 diante do Concello.
MOAÑA:            ÁS 12,00 diante do Concello.
REDONDELA:     ÁS 12,00 na rotonda de Mercadona.
O PORRIÑO:      ÁS 12,00 na rotonda das Angustias.
A GUARDA:        ÁS 12,00 na praza da Guía.

“En todas as concentracións
respectaranse escrupulosamente as
medidas sanitarias de protección
contra a COVID”


