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Vivan as Cadeas¡¡

editorial

TINO LAGO / Director de A Nova Peneira

E

n 1823 España puña fin ao Trienio
Liberal e restablecía o absolutismo
na persoa de Fernando VII grazas á axuda
do exercito do duque de Angulema. En
Sevilla tense constancia por vez primeira
de terse escoitado o berro popular, que
titula este artigo, e que fai apoloxía da
situación de perda de dereitos e liberades
que a restauración do rei felón Fernando
VII supuña para os distintos pobos de
España. Aquela defensa da imbecilidade,
condensada nas tres palabras que dan
título a este artigo, foi o primeiro que
veu á miña mente cando nun semáforo
calquera, de calquera vila galega un día
calquera do mes que non é calquera,
pois hai 90 abriles proclamábase a República en España, cruceime co mozo
que, parado diante miña, conducía unha
motocicleta de reparto facendo apoloxía
da súa propia explotación.
Os modelos de negocio baseados en
plataformas dixitais para adquirir produtos, que son servidos a domicilio, utilizan repartidores, para trasladar ditos

pedidos, como se fosen autónomos que
tiveran o seu propio negocio que poden
xestionar con liberdade. Porén, un repartidor dunha desas plataformas non é
un autónomo real pois o condutor recibe
desde a plataforma, na que se integra,
as ofertas dos servizos asignados pola
empresa que mantén o control da actividade para a que determinou unhas regras determinadas. Por outra parte o repartidor vese na obriga de cumprir con
parámetros marcados como os horarios,
ou o tempo no que se deben de facer as
entregas. En consecuencia, a suposta liberdade que tería o repartidor para decidir
cando e como traballa, algo consubstancial á condición de autónomo, non é
real. O borrador da chamada lei rider
obrigará ás empresas a dar de alta aos
repartidores como traballadores por conta
allea nun prazo de tres meses. Cando se
aprobe os repartidores pasarán a ter
unha nómina mensual , regulada por
convenio, vacacións pagadas e serán as
empresas as que se fagan cargo da se-
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guridade social do traballador que se
verá aliviado de ter que pagala el mesmo.
Aparentemente calquera persoa afectada debería de estar moi satisfeita porque
as súas condicións laborais melloren.
Porén, a realidade parece contradicir á
aparencia pois a imaxe que ilustra estas
palabras así o evidencia.
Pero que pode provocar que alguén
defenda, incluso de maneira visceral,
unha situación que é prexudicial para si

mesmo?. Por que ao longo da historia
encontramos traballadores que se poñen
en fronte dos compañeiros e compañeiras
que arriscan a súa posición persoal para
promover melloras laborais que afectarían
tamén a quen se opón a elas?. Ao meu
modo de ver hai catro hipóteses posibles
para explicar o cartel que lucía o anónimo
condutor que se cruzou no meu camiño:1)
O medo.2) A alienación entendida en
sentido marxista, como a relación de
explotación propia do capitalismo.3)A
incultura e ou a estupidez.4) A miseria
moral que leva a algúns explotados a
pórse do lado do explotador, na procura
dalgunha migalla a maiores das que reciben o resto de explotados. Esta última
hipótese, que espero sexa a menos numerosa das catro, non ten solución. Pola
contra as outras tres si a teñen. É unha
solución dupla: Chámase educación pública, laica , gratuíta e universal nos
anos da nosa infancia e adolescencia, e
chámase sindicalismo de clase nos anos
da nosa vida adulta.

Mandas ao redor de Isaac Díaz Pardo
BALDOMERO IGLESIAS / Mero

C

onciliar vontades ao redor dun ser
singular, mesmo tan poliedricamente
argumentado, como Isaac Díaz Pardo é
un labor encomiable e unha causa complexa, mesmo de difícil discurso e tamén
de posterior espallamento. A persoa ao
redor da cal se trazaron rostros e lembranzas, nalgún caso semellanzas, é un
ser asimétrico e de complicada conciliación harmonizada. Aínda así e sabendo
que precisa de moitos trazos, moitas visións e perspectivas aí vai un enlace para
dar con elas.
Recoñezo nesa persoa a un xenio
das artes plásticas e da interpretación,
a unha persoa capaz de sintetizar pluralidades, de asumir críticas, de saberse
do lado dos perdedores para desde alí
dar batalla e asumir derrotas sempre e
sobre todo canto se trataba de atribuírse
as responsabilidade da mala xestión que

levou aos frouxos resultados, aínda que
non fose propia. Sei da súa capacidade
especial para ver e para prever, para
esculcar e ponderar, para ser capaz e
único.
Por iso recoñézolle virtudes difíciles
de asumir e transmitir, esas que falan
do ser humano na condición máis básica,
na de sufrir a historia e desde ela querer
un mundo mellor. Recoñezo á persoa
que coma todas -xa sabemos- cos seus
defectos e imposibles, fixeron posible
un soño común de pertenza e propiedade, de honra de ser. Son duascentas e
moitas colaboracións que seguro dan
unha imaxe aproximada da grandeza
do político, escritor e artista, do xenio
creador e pensante, do testemuño de
tantos aconteceres pasados da nosa intrahistoria e da historia aínda nunca de
nós contada.

BAR PAZO DE MOS
Coñécenos¡¡¡

Algunha, ben sei, resultarán estrañas, textos escritos, esculturas, gravados, pirogravados, ilustracións, poemas, caricaturas, cerámicas, colaxe,
instalacións, fotografías, arte conceptual, corporal, mural ou foto impresión
e bordado. Son expresións artísticas,
palabras, músicas, cancións, ouriverías,
téxtil, poesías, fotos, narrativas, ensaios
ou prosas, obras en definitiva que se
abeiran na memoria colectiva dunha
xente, mulleres e homes dun mesmo
proxecto asociativo de “alento esbravexo”, cunha única proposta:
https://mandadepezasparaisaac. blogspot.com/, que seguro servirán para
restaurar un pouco o agradecemento e
valor debido a quen tanto deu por Galiza, alguén que aínda ecoa nos actos
de dignidade e honra desta Casa. Eu
ben sei que, nesta relación de xente,
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faltan moitas persoas que puideron,
mellor ca moitos dos que estamos, dar
conta máis precisa, moito máis atinada.
Sei, e non vou dar nomes, de amigos e
colaboradores, de xente que compartiu
loitas e soños, horas de traballo e que
non foron convocados tendo máis dereito ca outros que aquí constan. Ben
que o sinto.
Mais reparade no acerto dun primeiro
intento, pois algúns dos traballos e expresións son verdadeiramente xoias nas
que todo se aprecia e nota, todo transcende incluso as intranscendencias, sobre todo cando é o enorme agarimo expresado en matices, formas ou en verbas,
lembranzas da fonda pasada que nos
deixou. Sobre todo reparade naquel
enorme exemplo, o agasallo da súa obra
e en sabernos agradecidos de cadrar
con el.
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A NOVA PENEIRA CONVERSA CON VICKI ALONSO, VOCEIRA DO PSOE DE MOS, PARA QUE NOS DEA A SÚA VISIÓN DE COMO
ESTÁN AS COUSAS AS NO CONCELLO DA LOURIÑA
VICKI ALONSO, VOCEIRA DO PSOE DE MOS

“A POSICIÓN DA ALCALDESA NO ASUNTO DE MONTE
FAQUIÑA É DELIRANTE. AGORA RESULTA QUE NIDIA
DEBE DE SER COMUNISTA E NON ACEPTA QUE UN
PROPIETARIO DE SOLO POIDA FIXAR O PREZO DO
ALUGUER DA SÚA PROPIEDADE”
Estás satisfeita do tipo de oposición
que nestes dous anos estades a desenvolver?
Sempre se pode mellorar e traballar
máis. E seguro que se nos escapa
algunha cuestión pero, si que creemos
que estamos a desenvolver un bo traballo.
Isto queda reflectido en que o goberno
local estase a implicar en cuestións
como, por exemplo, a igualdade. Quere
facer ver que se preocupa un pouco
pola igualdade, e iso é grazas a nós.
Hai un dito moi do noso país que ben

define o que creo que pasa “quen ten
cu, ten medo”.
Agora que me mencionas a igualdade,
ti tes unha posición moral e política
activamente feminista. E o goberno de
Mos aparentemente tamén. A posición
do goberno municipal é ética, ou só é
estética?
É estética. No último pleno do concello,
antes do 8M, o PP levou unha moción
de igualdade ao pleno utilizando as traballadoras do CIM (Centro de Información á Muller) na que esixían maiores

compromisos en igualdade social ao
goberno central, cando as competencias
en materia de igualdade son do goberno
da Xunta de Galicia. Nós presentamos
emendas a esta moción porque entendemos que se poden mellorar varias
cuestións e non nolas aprobaron dicindo
que lle pediamos demasiado á Xunta
de Galicia, evidentemente, temos que
pedirllo ao organismo competente na
materia que neste caso, é a Xunta de
Galicia.
Este ano polo 8M non se fixo ningún

Xa está aquí a Primavera, a vida agroma de novo. E nós
estamos implicados coa vida. IMPLÍCASTE CON NÓS?

Visítanos tamén en Sanguiñeda, Mos

acto reivindicativo nin sequera houbo
ningún cartel ou ningún manifesto institucional, non se fixo nada.
Cales son os eixos nos que estades baseando a vosa labor de oposición?, cres
que son suficientes para concienciar a
unha maioría da poboación mosense ?
O noso pilar fundamental é facer ver a
mala xestión económica que hai no
concello co mandato de Nidia Arévalo.
Aquí temos un problema de liquidez,
pagamos facturas de anos anteriores,
levamos arrastrando esta situación moi-
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tísimo tempo e facéndonos cargo das
débedas a base de pedir créditos. Non
se pode ter unha perspectiva de futuro.
As poucas inversións que se fan no
concello son sufragadas con fondos
doutras administracións coma o Plan
Concellos da DEP, con investimentos
da Xunta ou do Goberno Central. O
presuposto do concello non dá pola
mala xestión económica que se está facendo.

Cal é a vosa opinión sobre a xestión do
goberno local en relación co seu trato
cos sectores empresariais de Mos máis
afectados como consecuencia da pandemia sanitaria?
O goberno municipal ten máis interese
en certas empresas que en atender ás
necesidades de autónomos ou pequenos
e medianos empresarios. Nidia afirma
continuamente que o Polígono da Veigadaña está cheo e non é certo. Ataca
continuamente ao Polígono de Monte
Faquiña porque é xestionado pola Comunidade de Montes de Tameiga e intenta confrontar aos empresarios usuarios
do polígono coa Comunidade de Montes.
É moi triste que utilice ao sector industrial, e aos seus empresarios para confrontar á Comunidade de Montes de
Tameiga cos nosos veciños.
E en concreto sobre o peche de Pili Carrera, cal é a posición do PSOE de
Mos? E como valoras a xestión do goberno local?
En canto soubemos do peche e que os
traballadores estaban apostados nas portas da empresa, para facer garda e que
non desmantelaran as instalacións, acudimos a falar con eles. Desde o concello
atacáronos dicindo que faciamos demagoxia por isto e cando publicamos
unhas fotos para denunciar a situación
do que estaba pasando en Pili Carrera

foi cando a alcaldesa púxose en contacto
cos traballadores e chamou a Salomé,
a actual mandataria da empresa e filla
de Pili Carrera. Esta díxolle á alcaldesa
que non había problema ningún e que
todo estaba feito de mutuo acordo cos
traballadores, xa se desentendeu do
tema e non fixo nada máis.
Esta empresa fixo o seu imperio e converteuse na industria que é hoxe grazas
ao traballo das súas traballadoras, non
sempre tratadas con xustiza. E agora
deciden pechar deixando na rúa a moitas
familias. Por este motivo tamén presentamos unha moción no pleno e soli-

citamos que se lle retire a Medalla ao
Mérito Empresarial que lle concedeu o
concello. Esta é unha medida simbólica
pero creemos que é o correcto.
Como cres que evolucionará o tema
do Centro Comercial en Tameiga? Atreverase o goberno municipal a continuar
a súa agresiva política contra a Comunidade de Montes?
A día de hoxe e coas decisións que
esta tomando estanos a demostrar que
vai seguir adiante coa súa política.
Presentou recurso contra a sentenza
das facturas falsas, apoiou no parlamento aos empresarios de Polígono
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de Monte Faquiña porque falan de
que son vítima dunha subida de prezos
desmesurada e amezan con marchar a
Portugal, cando a realidade e que
teñen un contrato moi antigo, cunha
rendas moi baixas e agora teñen que
actualizalo e pasar a pagar un prezo
máis razoable en relación co valor
actual do solo . A posición da alcaldesa
no asunto de Monte Faquiña é delirante.
Agora resulta que Nidia debe de ser
comunista e non acepta que o propietario do solo poida fixar o prezo do
aluguer da súa propiedade. Por desgraza segue confrontando aos empresarios coa Comunidade de Montes.
As derrotas xudiciais que sufriu a alcaldesa no tema das supostas agresións
no multiusos como no asunto das presuntas facturas falsas serán suficientes
para que cese no seu camiño de xudicializar a vida política?
Nidia Arévalo é alumna política de
Louzán. El tiña un Máster neste tipo
de xestións e cacicadas. Nidia entrou

na Deputación de Pontevedra da man
de Louzan. O mesmo que no Concello
de Mos, foi alcaldesa de Mos por unha
moción de censura da man de Louzán
tamén. O “modus operandi” de Louzan
era xudicializar todo na vida política e
Nidia fai o mesmo, non o vai mudar,
non quere mediar nin chegar a ningún
tipo de acordo con ninguén, o seu é a
confrontación, canta máis división,
mellor.
O goberno de Mos compra o favor de
determinados medios de comunicación
con axudas económicas desmesuradas?
O Concello de Mos gasta en publicidade
máis de 40.000€ ao ano, incluso durante
a pandemia. Esta é unha cantidade desmesurada para o noso concello.
Cal é a túa posición sobre a A55 ao seu
paso por Mos?
O noso concello está xeograficamente
nunha situación privilexiada, no medio
de dous concellos cuns polígonos industriais enormes, falamos de O Porriño
e Vigo. Este último é o núcleo da nosa
Provincia, isto provoca que temos infraestruturas que atravesan o noso concello. Independentemente disto, Mos
non pode estar disposto a que todo
pase pola vila cunhas condicións abusivas.
E sobre as declaracións de Bárcenas
que vinculaba a parte do PP galego na
suposta caixa B dos populares?
Observando como é a xestión de Feijoó
ao cargo da Xunta de Galicia, poderíame
esperar practicamente todo. A xunta
non é nada imparcial e posiciónase ao

carón dos concellos das súas siglas políticas en todo.
Como valoras o teu paso pola DEP?
Estou aprendendo moitísimo como é o
funcionamento da administración por
dentro.
Comparo a maneira de xestionar que
ten a DEP coa xestión do concello e as
diferencias son abismais. Na DEP non
hai recoñecementos extraxudiciais, non
hai contratos a dedo, non hai transvasamento de partidas orzamentarias, limitámonos ao orzamento aprobado, temos un orzamento real. Aquí no concello
todo o contrario, sempre se traballa coa
mesma xente, e é xente que apoia ao
PP. Aquí presupostamos máis ingresos
dos que se van a producir, presupostamos
gastos irreais, despois modifícanse as
partidas e así temos a xestión económica
que temos no Concello.
E o trato da DEP ao Concello de Mos?
A alcaldesa non pode ter queixa do
trato. A DEP é a que máis fondos
transfire no Plan Concellos cun 30%
de orzamento. Estes cartos transfírense
en base a uns criterios obxectivos independentemente da cor do partido
que estea a gobernar, logo son os propios concellos os que administran estes
fondos.
E o da Xunta?
Este é moi electoralista, si que apoia
ao concello por ser das mesmas siglas
políticas, pero máis cando hai unhas
elección electorais preto. Meten billetes
en inversións para sacar rendemento
electoral.

Rematamos Vicki, se eu fose unha
veciña de Mos por que tería que confiar
no proxecto socialista que ti encabezas?
Este é un proxecto que desenrolamos
un grupo de persoas que confiamos en
que as cousas pódense facer doutra
maneira.
Os veciños poden facer memoria e decatarse de que cando gobernabamos co
bipartito fixéronse infraestruturas. Conseguiuse facer o Multiusos das Pozas,
por exemplo, e desde que está a gobernar
Nidia houbo un parón e non se está a
facer ningún tipo de mellora para o
concello máis que o asfaltado de estradas.
Aquí non temos beirarrúas, as augas
canalizadas, axudas para a cidadanía.
En definitiva, defendemos un proxecto
e unha forma de xestionar onde esteamos
todos, sen separación de colectivos e
asociacións, non queremos confrontacións entre veciños e queremos apoiar
aos autónomos e empresarios do noso
concello. Queremos fomentar actividades
para os nosos veciños e veciñas para
que non teñan que ir a outros concellos
a desenvolvelas, fomentar un núcleo
urbano para poder ofrecer vivendas en
alugueiro e que a nosa mocidade non
teña que marchar do concello para
poder independizarse. Unha xestión
áxil para que os veciños e veciñas
poidan solicitar licenzas para construír
unha vivenda. Queremos que os veciños
poidan quedarse non noso concello e
que teñan opcións de vida e de ocio
para poder facelo.
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RESTAURANTE GALIBAR EN TORNEIROS.
UN PRACER PARA OS SENTIDOS A CARÓN DE CASA

“ESTOU ENCANTADA COA
XENTE DE TORNEIROS”
De onde es ti Mari Fe?
Eu nacín en Lugo pero levo 32 anos vivindo en Vigo.
Case te sentes máis de Vigo que de
Lugo supoño?
Dos dous lados.
Se tiveras que escoller un sitio para
vivir despois de xubilarte, cal dos
dous elixirías?
Vigo.
Tes fillos?
Si, un fillo. E de momento non teño ningún neto. O meu fillo e bastante cómodo
e non ten gañas aínda de ter responsabilidades.
E tes ganas de ter netos?
Non o penso, a verdade. Como el non
ten ganas e eu traballo tantas horas no
restaurante non podería estar case con
el, pero non me desgustaría tampouco.
Cando colliches este restaurante?
Hai dous meses.
E cal é a túa experiencia no mundo
da hostalería?
Pois só levo 27 anos traballando nun
restaurante de Vigo, O Pepe Juan, soamente traballei neste restaurante durante
a miña vida laboral. Cos problemas dos
ERTES derivados da pandemia decidín
buscarme a vida pola miña conta, eu
non son capaz de estar tanto tempo
parada. Meu fillo Fernando mirou este
local e decidimos probar a ver que pasa,
de momento non temos queixa.
E cantas persoas sodes traballando
aquí?

Somos sete mulleres traballando no restaurante.
Pero para traballar sete persoas tedes
que ter demanda?
Traballamos en dúas quendas porque
abrimos ás sete da mañá, entón repartímonos dúas persoas en cociña, dúas na
quenda de mañá para servir e outras
dúas na quenda de tarde, a maiores está
a persoa encargada da limpeza da cociña
tamén.
Dicíasme que abrides ás sete da mañá,
pero que horario tedes que seguir
coas restricións da pandemia?
Temos o horario que nos permite a pandemia, de sete da mañá como falamos
antes, ata nove da noite que recollemos
a terraza, podemos servir bocadillos ata
ás nove e vinte e cinco no local, ata as
dez poden vir coller unha bebida para
levar, logo xa temos que ter todo pechado
e só podemos estar limpando e recollendo.
No momento que amplíen o horario nós
ampliaremos tamén claro.
E pechades algún día por descanso?
Pechamos os domingos pola tarde soamente. Pero o persoal temos día e medio
de descanso, que é o que nos pertence
por convenio.
Para concretar abrimos de luns a sábado
de sete da mañá a nove da noite e os domingos de nove da mañá a tres da tarde.
Que servicios temos aquí no restaurante?
Temos o mellor servizo. Facemos un
Xamón asado que é unha delicia, carne

En Torneiros, xusto en fronte do kiosco do
noso amigo Moncho, pouco antes do
cuartel da garda civil, un histórico local
de hostalaría do noso pobo volveu abrir
as súas portas hai un par de meses.
Achegámonos ata alí e tivemos a
oportunidade de coñecer a Mari Fe, a súa
nova xerente, e ao equipo de profesionais
que a acompañan. E o que descubrimos
foi un local amplo, luminoso, amable,
agradable, cunha carta variada e diversa
composta por pratos de comida caseira a
uns prezos moi razoables. Mari Fe é desas
persoas coas que podería pasar horas
conversando, pois é de natureza moi
cordial e posúe unha enorme experiencia
no seu sector atafegada de anécdotas e
episodios que farían as delicias de
calquera que teña a ben compartir un bo
rato de conversa cunha interlocutora que,
como ela, paga a pena. Animamos a
todas e todos os nosos lectores que que
se dean unha volta polo seu local. De
seguro que repetirán.

asada ao forno… Temos carta e menú
do día (de luns a venres) por nove euros
que leva tres primeiros a elixir, tres segundos, pan, bebida, café e sobremesa.
Ofertamos peixe a diario que nos abastece
o peixeiro todos os días aquí no local.
Temos variedade de carnes, pastas e
peixes todos os días, menos os domingos
que non traballa a cociña.
E como cociñas o bacallau? Esta é a
miña comida favorita e como máis
me gusta é a prancha.
Podo facelo ao forno cun condimento
que lle boto por riba que non che vou
dicir cal é, a prancha está moi bo tamén,
cocido…
Tal como mo pintas vou vir comelo
antes de que remate o mes e xa che
direi se está tan bo coma me contas, a
min dime o teu fillo que cociñas moi
ben e teño ganas de comprobalo.
Agora fálame dos pratos que hai na
carta, que me recomendarías?
Eu todo, pero se teño que escoller, creo
que o mellor e o bacallau como estabamos
falando, ou solombo ao queixo tamén.
E da sobremesa Mari Fe, que me recomendas?
A sobremesa é toda caseira menos o
melocotón e a piña que ven nunha lata,
risas.
Elaboramos tarta de queixo ao forno,
tarta de queixo fría con marmelada de
froitos do bosque, cremas (natillas), flan
caseiro, flan de queixo, tiramisú, biscoito,
pudin…

Moi ben, que boa pinta todo. A parte
do servizo de restauración, tedes servizo de cafetería tamén, non si?
Si, claro. Podes vir tomar un almorzo de
mañá, servimos almorzos completos con
zume de laranxa, tostada de pan, xamón
con tomate e aceite. Tamén podes vir a
tomar un café tranquilo a calquera hora
do día, ou unha cervexa, refresco ou o
que che apeteza..
Estás contenta de dar este paso de ser
empregada a ser autónoma?
Moi contenta, non me arrepinto para
nada.
E que receptividade atopas no pobo
de Porriño co voso novo negocio?
A aceptación foi moi boa, hai moi boa
xente e moi sociable. Levo aquí dous
meses e a xente de aquí de Torneiros
que se achega onda nosa, dáme a impresión de que a coñezo de toda a vida,
que son amigos de sempre. Temos clientes
que veñen comer a diario que xa queren
celebrar aquí o seu aniversario a fin de
semana, temos moi boa aceptación, a
verdade.
Tamén facedes celebracións por encargo?
Si, todo o que o espazo que temos no o
permite, claro. Aniversarios, comidas de
empresa, de familia, de amigos, ou
mesmo unha voda, comuñón ou bautizo
se son pequeniños tamén.
Moi ben Mari Fe, moitas grazas por
atendernos.
Grazas a ti Tino.
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PANDEMIA EÓLICA EN GALICIA?

ANTE OS PLANS DA XUNTA DE GALICIA DE INZAR OS
NOSOS MONTES DE XIGANTESCOS MUÍÑOS DE VENTO,
DISTINTOS ACTORES DA REALIDADE SOCIAL DO NOSO
PAÍS EXPRESAN A SÚA OPINIÓN EN A NOVA PENEIRA
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RITA IGLESIAS BLANCO, ACTIVISTA DA TERRA DE MONTES

“OS PARQUES EÓLICOS NA TERRA DE MONTES
AFECTARÍAN GRAVEMENTE Á CONTORNA DE
SABUCEDO CO QUE O PATRIMONIO INMATERIAL DA
RAPA DAS BESTAS ESTARÍA EN SERIO PERIGO”
En A Nova Peneira temos defendido moitas veces que a unión da sociedade civil é o
camiño máis adecuado para combater con éxito calquera abuso e inxustiza. Hoxe
traemos ás nosas páxinas a Rita. Ela é unha moza de 29 anos de idade natural de
Quireza ,unha parroquia de Cerdedo, no concello de Cerdedo-Cotobade , e está
desenvolver un activismo social moi importante contra o modelo eólico da Xunta na
súa comarca, a Terra de Montes. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa
Ti es natural de Quireza, unha parroquia do antigo concello de Cerdedo.
Ao teu xuízo a fusión produciu algún
tipo de efecto no sentimento de identidade da veciñanza?. É dicir, ti sénteste
de Cerdedo?, ou de Cerdedo-Cotobade?
Non, non produciu ningún. Eu síntome
de Cerdedo, e á práctica totalidade da
veciñanza pásalle o mesmo. As persoas

de Cerdedo seguen a sentirse de Cerdedo, e as de Cotobade seguen a sentirse de Cotobade. Desde unha perspectiva social é moi difícil a cohesión.
Non hai vínculos sociais moi fortes
nin os vai haber. A distancia física
entre os núcleos de poboación é inmensa .Fíxate, eu se quixese ir desde
a miña casa ata Carballedo, o lugar
de Cotobade onde está o concello ,

teño 45 minutos de coche.
A fusión provocou que os problemas
máis graves que tiñades antes melloraran nalgún aspecto?
Non, segue todo igual. E moito me
temo que cando rematemos de recibir
os ingresos extra que estamos a percibir
vaia todo a peor e haxa que pechar
servizos.
Cales son os problemas máis graves
que padecedes?
Os mesmos que padece o rural galego
en xeral: o despoboamento, o envellecemento, a falta de servizos, e a
falta de oportunidades laborais para
podermos desenvolver un proxecto
de vida no lugar no que nacemos.
Ti desenvolves unha importante labor
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de activismo contra as intencións da
Xunta de inzar os nosos montes de
muíños de vento. Por que?
Eu estou en contra deste modelo de implantación masiva de parques eólicos.
Como coñeces ti as intencións da Xunta?
Eu coñezo o rexistro eólico e a pretensión de establecer varios parques
na nosa comarca. Entón decido peneirar
o DOGA en profundidade.
Existe algunha plataforma ou asociación
que trate de pelexar colectivamente
contra eses proxectos eólicos?
De momento non, pero estamos en
contacto distintas persoas que temos
sensibilidade ao respecto deste tema,

e a nosa intención é organizarnos para
defender a Terra de Montes.
E en concreto que estades a facer ?
Persoas de Cerdedo, de Forcarei e da
Estrada tratamos, como che dixen, de
organizarnos para ver como podemos
trasladar información á sociedade e
facela consciente das consecuencias
que tería se os plans da Xunta se desenvolvesen tal cal eles os teñen concibidos.
Que tipo de receptividade encontras
na poboación?
O problema é que a situación sanitaria
impide que poidamos desenrolar xuntanzas colectivas para podermos informar. As sensacións que temos é

que a priori parece que non lles importa. Outra cousa é cando coñecen
as consecuencias en profundidade.
Cantos parque eólicos están previstos
na vosa comarca?
As Penizas, Campo das Rosas, Pico
Touriñán, Monte Xesteiros, Borreiro,
Pedra Longa, Cabanelas, Porto Vidros...
E eses muíños afectarían a todos os
concellos da comarca?
Si, e tamén aos que lindan con eles.
Cales serían as consecuencias de que
o plan eólico se desenvolvese tal como
pretende a Xunta?
Ben, en principio teño que dicir que
se está a facer de maneira descontrolada
sen avaliar de maneira rigorosa o impacto que suporía a instalación de
muíños de 200 metros de altura e as
infraestruturas necesarias para que
esas inmensas estruturas se poidan
instalar aí. E non debemos esquecer
que os parques irían unidos a liñas de
alta tensión que serían as que levarían
a enerxía á rede,
O impacto sería brutal, hai que dicir
con claridade que os parques, nos
proxectos da Xunta , aparecen fraccionados para simular un impacto menor do que sería en realidade.

www.caravanasjuan.com
comercial@caravanasjuan.com

Estes parques rodean a Sabucedo e
afectarían gravemente á “rapa das bestas” un dos nosos patrimonios inmateriais máis importantes. Por outra
parte as concas dos ríos Lerez e Umia,
que nacen na Terra de Montes, tamén
se verían seriamente comprometidas.
Asemade os mananciais que fornecen
de auga aos pobos estarían en grave
perigo. E por último quero falar das
distancias coas casas porque malia
que a lei establece que a 500 metros
si que se pode pór un aeroxerador a
distancia é claramente insuficiente
para este tipo de estruturas xigantescas.
De feito aquí temos unha poboación
que estaría xusto no límite dos 500
metros que marca a lei.
A información atópala con facilidade
ou resúltache complicado?
É extraordinariamente difícil atopar
información. E para min resulta claramente censurable que as empresas
poidan vir aos montes, que non son
seus, a facer estudos sen comunicarllo
a ninguén. O escurantismo non se limita ás empresas, por desgraza acontece o mesmo coa administración.
Que posición ten o goberno municipal?
Encantaríame coñecela.
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Jóam Romero. Economista e viceresponsábel local do BNG de Cerdedo-Cotobade

ESPOLIO EÓLICO EN CERDEDO-COTOBADE
A

s comunidades de montes, augas
e a viziñanza de Cerdedo-Cotobade manifestan unha grande sorpresa
ante as novas sobre a instalación de
extensos parques eólicos no noso territorio, nomeadamente atendendo à
escasa e pouco transparente información fornecida desde a administración.

TRAMITACIÓN URXENTE E FRAGMENTACIÓN DOS PROXECTOS
O Plan Sectorial Eólico de Galiza
de 1997 e a sua modificación de 2002
ficaron obsoletos polos cambios tecnolóxicos, o aumento de tamaño dos
aeroxeradores e as mudanzas na normativa medioambiental. Mais recentemente, a Xunta do PP ten promulgado a Lei 5/2017 de “Fomento da
Implantación empresarial” ou a Lei
9/2021 de “Simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica”, coñecidas como “ leis depredadoras” que facilitan a tramitación e aprobación destes proxectos,
favorecendo as grandes empresas da
enerxía e contra os intereses das comunidades locais. A Lei 9/2021, aprobada este mesmo ano, inclúe unha
disposición adicional que permite,
baixo a validación da Xunta, a instalación en zonas que non estaban incluidas no plan sectorial inicial. Ademais, a fragmentación fraudulenta
dos proxectos apresentados sortea
requisitos mais restritivos e evita a
avaliación do impacto ambiental acumulativo dos macroproxectos agregados.
AFECTACIÓN DOS NOVOS PARQUES EÓLICOS

Segundo o Observatorio Eólico de
Galicia, en 2019 xa había instalados
21 aeroxeradores no noso concello.
Novos proxectos como o de Campo
das Rosas, en fase de alegación, que
afecta Campo Lameiro e A Estrada
ademáis de Cerdedo-Cotobade, e cuxo
estudo de impacto ambiental é considerado polo propio informe técnico
municipal como “pouco rigoroso e
incompleto”, ou o Parque de Porto
Vidros que está en fase de exposición.
Outros proxectos poderian ser retomados afectando outras moitas parroquias como Rebordelo, Borela,
Loureiro, Paraños ou Viascón, e cuxa
proximidade cós primeiros e o nível
agregado de producción indicaría que
se trata realmente dun único proxecto
fragmentado.
Galiza está en perigo pola afectación patrimonial, ambiental e dos recursos hídricos e agropecuarios polo
incumprimento de diversas figuras
de protección ambiental e directrices
comunitárias como a ampliación da
Rede Natura 2000, a Directiva Marco
da Auga, a Directiva do Hábitat ou a
Directiva de Información Ambiental,
tanto na fase de construcción como
na de explotación e mesmo no proceso
de actualización tecnolóxica ou o seu
desmantelamento.
Mananciais, traídas de auga e drenaxes poden ver-se contaminadas e
desviadas polo movimento de terras
para ampliación ou construcción de
novas pistas de acceso. A súa incidencia supramunicipal atenta gravemente contra a autonomia municipal
e ten efeitos urbanísticos, pois muitas
fincas poden deixar de ser edificábeis,
prexudicando o seu valor. E muitas

REFORMADO. Calidade superior nas nosas habitacións, cunha gama moi ampla de servizos coa mellor
relación calidade prezo de toda a comarca.
Coñécenos. A nosa casa é tamén a túa”

outras, objeto de expropiación forzosa
en virtude da declaración de utilidade
pública dos proxectos. Aliás, poderian
ver-se afectadas tamén às emisións
de radio, TV e a telefonia móbil.
Vai-se producir afectación ambiental, cultural, paisaxística, à fauna
e flora, afectación ao aproveitamento
produtivo agrario, gandeiro, florestal,
social ou ambiental do solo rural e
dos montes. E ao ter como obxectivo
o máximo beneficio para as grandes
compañias do oligopólio eléctrico,

sen apenas compensación social, provocará un forte efeito empobrecedor
e maior despovoamento do rural. Desde o Bng de Cerdedo-Cotobade comezamos nestes días unha campaña
informativa sobre a ameaza que pode
supór para o noso futuro, a posta en
marcha destes macroproxectos.
UN OUTRO MODELO É POSÍBEL
O BNG apoia as enerxías renovábeis, mais tendo en conta as necesidades do noso País, os intereses das
comunidades locais e a sostibilidade
ambiental. A enerxía debe ser considerada un ben público e o feito de
que Galiza exporte mais do 30% da
electricidade que produce debe repercutir no noso beneficio mediante
unha tarifa eléctrica galega bonificada
para particulares e empresas, a promoción de comunidades enerxéticas,
de redes de enerxía distribuida e sistemas de autoabastecemento e autoconsumo. Todo inserido nun novo
plan sectorial eólico, resultado dun
grande acordo galego en beneficio
das comunidades locais, desde a participación e o consenso de todos os
axentes implicados.
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Bruno Centelles García. Instituto de Estudos Miñoráns

"NA GROBA LIBERADA..."

D

esde o Instituto de Estudos Miñoráns (IEM) vimos de presentar
nestes pasados días un audiovisual
que, contando coa xenerosa colaboración de Tino Baz e a forza da súa
música e o seu texto, resume o noso
sentir a propósito da "Invasión Eólica" que ameaza a toda Galicia e,
no máis concreto, á Serra da Groba.
En palabras do propio Tino
"Adáptase a canción ao curso da
auga, como elemento esencial, na
necesidade específica de dar voz ao
preciso clamor de salvar esta porción
da natureza que nos posúe nunha
múltiple dimensión... Ética, artística,
emocional, fondamente cívica... Somos animais de conciencia, así cáseque por instinto primario, cantamos con toda convicción esta peza
para salvar á Terra, segregando esteticamente toda a dor e indignación
que provoca a ameaza de quen quer
especular nela sen escrúpulos... Así
cantan Fer, Laura, Sergio, Diego,

Iago, Nachito, Carmen..., quen forman
a “Trova do vento” e dan Vida a intención desta idea, amorosamente
cantada..."
A Serra da Groba atesoura un inigualable Patrimonio Natural e Cultural cheo de vida, natureza e arte
rupestre. Paisaxes que mostran beleza
por si mesmas. Unha das máis importantes concentracións das mellores imaxes gravadas en pedra do
mundo e a máis xenuína e antiga
poboación de cabalos salvaxes en
todo o planeta. Falamos dos curros e
dos garranos. Falamos dos petróglifos, da paisaxe, das augas, da fauna
e da flora...
Falamos do PATRIMONIO COMÚN,
dun legado milenario que pertence
ao noso pobo. A todos e a todas nós.
Un Patrimonio identitario que recibimos dos nosos antergos e que temos a obriga de conservar para transmitilo nas mellores condicións ás
novas xeracións .

Hai xa 25 anos que se instalaron
no noso país os primeiros parques
eólicos. Viñan acompañados de moi
boas promesas... Promesas baleiras
que o vento levou. Houbo promesas
e houbo tamén mentiras. Moitas
mentiras!
Hoxe, en plena pandemia COVID19, o monstro depredador reaparece. A nosa Serra da Groba está seriamente ameazada pola instalación
de 6 parques eólicos: 44 aeroxeradores, 5 torres meteorolóxicas, 4 subestacións, ducias de quilómetros de
gabias e tendidos aéreos, fábricas de
formigón...
As obras de instalación (pistas,
movementos de terra, escavacións,
explanacións... ) destrozarán para
sempre a paisaxe natural da nosa
serra atentando directamente contra
a biodiversidade. Contra a fauna, a
flora e contra os cursos de auga superficiais: pozas, nacentes, ríos e regueiras... e tamén contra as augas
subterráneas da Serra da Groba.
En definitiva, o que hai é un tremendo desprezo ao noso Patrimonio
Común natural, cultural, histórico,
arqueolóxico e etnográfico.
O actual Plan Eólico da Xunta,
baseado na invasión de Galicia favorecendo sempre ás grandes empresas á conta da cidadanía, forma
parte dun devastador modelo enerxético amparado polo goberno Feijóo
coas súas "Lei de Depredación"
(2017) e "Lei de Aceleración" (2021).

E, aínda así, burlando a Lei ao fragmentar fraudulentamente un auténtico Polígono Industrial Eólico en 6
"pequenos parques" que non superen
os 50MW.
Na nosa experiencia podemos
afirmar con toda rotundidade que
non é certo que os parques eólicos
xeren riqueza nas parroquias, nin
nos concellos, nin nas comarcas afectadas. E tampouco é certo que xeren
postos de traballo estables nin que
axuden a fixar poboación no rural.
Pero hai esperanza. Non está todo
perdido. Podemos paralos. Podemos
loitar pola serra. Podemos liberar a
Groba.
Porque hai alternativas, porque
hai outras fontes de enerxía, outros
modelos enerxéticos, económicos e
sociais...
Renovables si, pero non así!
Defendamos a Serra da Groba!

Abril 2021 [13]

opinión

XOSE ANTÓN RODRÍGUEZ "XUSTER". PRESIDENTE DA COMUNIDADE DE MONTES DE OIA

A “LEY DA OFENSA E A DERRAMA”
O

ferta e demanda, sociedade consumista, administración opaca,
quen faia lei fai a trampa, espolio da
tera, portas xiratorias. E así poderiamos seguir ata mañá describindo
a situación que estamos a vivir coa
invasión dos parques eólicos en toda
Galiza e particularmente na zona que
nos afecta Serra da Groba, Galiñeiro
e Monte da Valga.
A degradación nas últimas décadas
que están a sufrir estas paraxes naturais pola acción directa do ser humano debido ás malas prácticas forestais, lumes, gandeiría extensiva,
descontrol de vehículos a motor, turismo de masas, e sobre todo pola
nula protección tanto ambiental como
patrimonial, fai que a Serra da Groba
e no caso particular do Monte da
Valga estean esmorecendo e entrarán
nunha fase de risco evidente de degradación irreversible.
Faltaba a Espada de Damocles que
chegou en forma de xigantes de milbrazos, estragando a milenarias paisaxes que os nosos fillos e fillas xa
non van poder admirar se nón o remediamos, unidos entre eles por quilómetros de veas subterráneas que
percorrerán os nosos montes afectando aos cursos naturais das augas
(mananciais) e patrimonio arqueolóxico. Esta desfeita vai seren bene-

ficio dos de sempre, coa complicidade
dos de sempre e a submisión dos
propietarios dos terreos que aceptan
a esmola que lles dan; todo isto baixo
a falsa premisa dun cambio enerxético, dun novo modelo de relación co
medio ambiente, dunha transición
ecolóxica; mais ben dunha leida
“ofensa e a derrama”. Na Serra da
Groba, Galiñeiro e Valga entrarán en
negativo os seus hábitats, extinguiranse especies, desaparecerá patrimonio etnográfico e arqueolóxico sufriremos nas zonas baixas as consecuencias da destrución dos acuíferos
de montaña.
Pero en positivo estarán as contas
bancarias das empresas que virán estragar a nosa dignidade, en positivo
estarán as contas dos que fixeron leis
para facilitares a invasión de bárbaros
que teñen os seus reinos en “paraísos”
afastados, en positivo estarán as contas da capital do reino de España que
é onde están as sedes fiscais dos que
nos veñen “explotar” a nosa riqueza;
porque “pobriños”os galegos e galegas que non somos quen de administrar os nosos recursos. E nas contas
bancarias das comunidades propietarias que vai haber? Van renunciar a
séculos de relación co medio que lles
proporcionou sustento? Van poñer en
risco os humidais da Valga? Van es-

tragar a paisaxe milenaria que temos
na retina? Van traizoar aos seus devanceiros, e o que é peor, van hipotecarlle o futuro aos seus fillos/as e
netos/as? Nas súas contas haberá esmola. Non é compatible sostibilidade
con aniquilación da paisaxe e recursos
naturais, nun monte sostible non cabe
a derrama de ter que aceptar a súa
destrucción por catro patacos, non
podemos vender e gabarnos de natureza e sendeiros que conducen a
xigantes de ferro, non hai escusa nin
necesidade algunha dunha derrama
deste porte. Tampouco merecemos
aturar a ofensa das migallas que nos
poñen enrriba da mesa; coa dignidade
non se come dirán algúns, pero hai
respecto; as migallas enganan ao bandullo durante un tempo, pero vas seguir tendo fame.

“Ofensa” polo desprezo á cidadanía deste país e o espolio das súas
terras, “derrama” a destrucción do
medio a cambio dunha esmola.
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LUIS BARÁ. DEPUTADO DO BNG

TERRITORIO RENOVÁBEL E ENERXÍAS AO SERVIZO DO PAÍS
O

s grandes poderes económicos son
especialistas en apropiarse do discurso e poñelo ao servizo dos seus intereses. Renovábel, sustentábel ou circular
son os novos mantras que o capitalismo
utiliza para travestirse de verde e supostamente capitanear a preocupación
polo medio e a loita contra a emerxencia
climática. As mesmas corporacións que
fixeron grandes negocios coas enerxías
fósiles e puxeron o mundo ao borde do
abismo son as abandeiradas da transición
ecolóxica e do desenvolvemento sustentábel.
O Grean Deal é a marca dunha trampa
e dunha estafa. A bandeira de comenencia
que utilizan a EU, os Estados e a a Xunta
para facer pasar como renovábel o que é
en realidade é un festín de investidores
e especuladores de toda pelaxe que ven
no verde un negocio que move miles de
millóns e que ofrece grandes marxes de
beneficio.
O que estamos a vivir coa enxurrada
de parques eólicos que asedian cada recanto do país é unha carreira desenfreada,
apresurada e falta de garantías para
coller parte do pastel. Unha auténtica
rapañota, o gran casino eólico no que
sempre saen gañando os mesmos inte-

reses, mentres perde o país e as comunidades locais.
A megainvasión eólica é en primeiro
lugar un ataque contra Galiza. E é tamén
u ha agresión contra o medio, contra a
xente, contra os dereitos democráticos.
Vulnera todo tipo de garantías de participación e transparencia, viola varias
directivas comunitarias, pon en risco
hábitats e especies declaradasde interese
prioritario, incorre na fraude de lei da
fragmentación de proxectos, atenta contra as actividades tradicionais e contra
alternativas de desenvolvemento autocentrado, non se vencella con proxectos
industriais endóxenos, desertiza o territorio, apóiase no abuso de poder e na
chantaxe, co amparo da administración
autonómica e ás veces tamén da municipal. En definitiva, supón un gran espolio
da riqueza e dos recursos do país, que
deberían estar ao servizo do desenvolvemento de Galiza, das maiorías sociais
e das comunidades locais.
Nas últimas semanas estase a producir unha auténtica insurrección social
contra este modelo extractivista, de industrialización intensiva e forzada do
monte. Numerosas plataformas, comunidades de montes, organizacións sin-

dicais, entidades ecoloxistas e corporacións municipais estanse pronunciando
publicamente contra os abusos, contra
o fondo e contra a forma.
O BNG ten unha aposta clara e decidida polas renovábeis, mais non tragamos
con rodas de muíño (nin hidráulico nin
eólico). Acreditamos noutro modelo de
desenvolvemento enerxético e de aproveitamento da riqueza do noso vento.
Un modelo que debe estar ao servizo do
país, ser de iniciativa e desenvolvemento
público, contar cun amplo proceso de
participación, ser xusto desde o punto
de vista económico e social, favorecer o
desenvolvemento das comunidades locais, ten un enfoque distribuído fronte
ao sistema centralizado e oligopólico
dominante, fomentar o autoconsumo e
as comunidades enerxéticas, respectar
os territorios de alto valor ambiental,
ser compatíbel e complementario en relación con actividades económicas tradicionais, e estar dimensionado en función dos nosos intereses e non nunha
lóxica de acumulación e de rapina.
E se queremos falar de renovábeis
hai que ten en conta un principio básico:
o principal ben que hai que preservar,
como un seguro de vida colectivo, é a

biodiversidade. De nada vale implantar
renovábeis se destruimos hábitats e especiies que son esenciais para a vida e o
futuro do planeta.
Este é tamén un debate sobre a necesidade de defender a democracia, a
participación e o verdadeiro interese público. O dereito, en suma, a vivir en territorios renovábeis, biodiversos, saudábeis. O dereito que temos a poñer a
enerxía ao servizo do país e da maioría
social.

ESTACIÓN DE SERVICIO SALCEDA
Salceda de Caselas
986 349 054
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ALBERTO PAZOS. DEPUTADO DO PP

QUE NON SON XIGANTES MEU SEÑOR, SENÓN MUÍÑOS!
D

urante un debate sobre a cuestión
eólica mantido no Parlamento de
Galicia na pasada lexislatura, un representante da esquerda rupturista dirixiuse á bancada popular acusándonos
de fomentar a implantación de “xigantes de ferro” no territorio galego.
Comprenderán o difícil que resultou
reprimir as ansias por responder á
boutade da súa señoría coa famosa
expresión de Sancho Panza: Que non
son xigantes meu señor, senón muíños
!
A falta dun discurso coherente en
relación ás enerxías renovables, fai que
a esquerda galega incorra constantemente neste tipo de expresións rechamantes para agochar as súas carencias
argumentais en materia enerxética.
O certo é que nos últimos anos
temos abundantes exemplos dos bandazos ideolóxicos de determinadas organizacións políticas en relación a este
tema, pasando de autoproclamarse máximos defensores da “revolución verde”,
a atacar furibundamente as instalacións
que permiten o aproveitamento de
enerxías renovables.
Sinceramente, penso que sería moi
desexable para o conxunto do país que
fósemos quen de alcanzar acordos en
torno a posturas de maior equilibrio
que permitan conciliar o aproveitamento

das posibilidades eólicas que ofrece
Galicia, co imprescindible respecto ao
medio ambiente e ao benestar da veciñanza.
Este dobre obxectivo foi o que motivou a recente aprobación da Lei de
reactivación económica e social de Galicia, impulsada polo Grupo Popular no
Parlamento galego. Por unha banda,
pretende simplificar a tramitación burocrática permitindo a elaboración en
paralelo de informes que antes se recababan de forma sucesiva, e polo tanto,
sen reducir nin unha soa das garantías
administrativas para evitar abusos dos
operadores.
Ademais, a lei impulsa de maneira
decidida a aposta polos proxectos que
fomentan o autoconsumo de enerxía
no ámbito industrial, e prioriza aqueles
proxectos eólicos ligados á creación ou
mantemento dun mínimo de 25 empregos.
Respecto das garantías medioambientais, esta nova lexislación enmarca
o desenvolvemento eólico nunha planificación territorial definida, que pretende compatibilizar a creación de riqueza e emprego co respecto ao medio
ambiente en xeral, e á Rede Natura en
particular.
Ningún proxecto eólico pode ser
autorizado sen que previamente se teña

acreditado a súa compatibilidade co
resto de actividades económicas e coa
defensa da biodiversidade. Ningún proxecto eólico pode obter o plácet do Goberno galego sen superar unha avaliación de impacto ambiental ordinaria,
seguindo o procedemento máis garantista de todos cantos contempla a lexislación estatal.
As concesións de explotación de
parques eólicos forman parte dos denominados actos administrativos regrados, e dicir, as administracións teñen
a obriga de concedelas si se cumpren
todas as obrigas legais, do mesmo xeito
que están obrigadas a denegalas cando
isto non acontece. Negarse a dar trámite
a estes proxectos, tal e como solicitan
recorrentemente certas organizacións
políticas, equivale a esixirlle aos responsables públicos que incorran en
prevaricación.
Afortunadamente, o avance da tecnoloxía eólica permite que un novo
muíño substitúa a 10 muíños antigos,
reducindo de maneira importante o
impacto visual na nosa paisaxe, e, xunto
á maior conciencia ecolóxica implantada
na nosa sociedade que recolle a nosa
lexislación, permite unha maior racionalización destas instalacións na busca
do maior aproveitamento enerxético
co menor custe ambiental.

Pero non nos enganemos. Ningunha
enerxía, por limpa que sexa, está libre
de efectos indesexados. De aí que levemos anos defendendo a necesidade dun
mix enerxético equilibrado, que permita
garantir un abastecemento razoable
das necesidades de consumo do noso
país ao tempo que equilibrar o impacto
ambiental asociado a todas e cada unha
desas fontes enerxéticas limpas.
O que non se pode é incorrer no ridículo de pretender unha enerxía eólica
sen muíños, unha enerxía solar sen
paneis solares ou unha maremotriz sen
turbinas. Non se deben confundir muíños e xigantes.
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POLA DEMOCRATIZACIÓN DA ENERXÍA

febre eólica fomentada pola Xunta
de Galicia sumáronse nos últimos
tempos megaparques tramitados polo
goberno español que intensifican máis
a política do espolio que estamos a sufrir
en Galiza.
Este feito está a ter resposta na sociedade civil onde se teñen creado organizacións e plataformas de defensa
do territorio ante o abandono dos gobernos da defensa do interese xeral.
Non é difícil ver estes días debates
sobre si renovables sí ou renovables non.
Máis eu digo que ése non é o debate.
Ata Endesa ou Iberdrola o teñen claro.
O gran debate é o como se desenvolve
unha verdadeira transición enerxética.
Como se está a facer por parte da
Xunta de Galicia e o goberno español?
A maior avalancha da historia de eólicos de Galiza, que podería incrementar
en 4 anos un 200% da xa instalada, nun
país que xa é con diferencia o máis densamente ocupado con aeroxeradores,
estase a producir cun Plan Sectorial
Eólico de 1997, totalmente desfasado e
obsoleto.
Só por poñer un exemplo, a distancia
mínima ás vivendas que se fixa nese
plan son 500 mts, cando os aeroxeradores
tiñan uns 50 mts de altura. Hoxe chegan
aos 150-200 mts e a distancia ás vivendas
mantense en 500, coa ameaza que iso
supón para a xente do rural que os teña
que sufrir.
Para o Plan eólico do 97 todo o solo

Antón Sánchez. portavoz de Anova Irmandade nacionalista
rústico de Galiza agás a superficie Rede
Natura é susceptible actualmente de
contar cun parque eólico ou estar nas
súas inmediacións.
Unha superficie de Rede Natura moi
por debaixo da media do Estado e europea, e cunha demanda de ampliación
por parte da UE, dende hai máis de 10
anos.
A maior avalancha de eólicos da historia dáse con dita ampliación de Rede
Natura metida nun caixón mentres se
sitúan aeroxeradores nos bordes de Rede
Natura e nas posibles zonas de ampliación, hipotecando unha futura ampliación
á maior gloria das grandes empresas
que controlan o sector.
A ésto hai que sumarlle unha lexislación recentemente desenvolta á medida
das eléctricas que reducen os prazos de
tramitación e o tempo que ten a xente
para informarse, e que rebaixa as garantías de conservación ambiental, paisaxística e patrimonial.
Habería que preguntarse o porqué
desta precipitación podendo facer as
cousas ben. A resposta? O negocio dunha
elite.
Asemade o control dos parques que
se están a instalar corresponde a empresas que son conglomerados de eléctricas, fondos de investimento, ou construtoras, maioritariamente de capital

estranxeiro, que obterán enormes beneficios, crearán pouco emprego e deixarán en forma de impostos e arrendamentos unha pequenísima parte do pastel
que se empeña en regalarlles a Xunta de
Galicia.
Moi resumidamente éste é o contexto
no que se da a invasión eólica. Grandes
impactos, control en poucas mans, xeración de pouco emprego e pouquísima
economía local.
A ALTERNATIVA? A
DEMOCRATIZACIÓN DA ENERXÍA.
En primeiro lugar esa alternativa ten
que ser democrática e trasparente froito
dun debate político e social coas cartas
enriba da mesa.
Temos que definir un modelo de
transición cara un país menos dependente enerxeticamente, menos contaminante, e que reduza as emisións de
gases de efecto invernadoiro, onde se
concrete a potencia a instalar durante
os vindeiros anos ,calculada despois de
ter en conta moitos factores, entre os
que deben estar políticas de redución de
consumo e que desboten o papel de
Galiza como exportador de enerxía.
Como sinala a Directiva europea priorizarase a xeración distribuída ,coa produción nas mans de moitos e pequenos
e preto do lugar de consumo e fomentarase o autoconsumo.
A transición enerxética debe de ser
ademais de viable ambientalmente, tendo
en conta que os recursos minerais do
planeta son finitos, unha revolución democratizadora.
Debe servir para pasar dun modelo
controlado por un oligopolio a un modelo
en mans da xente. Así a alternativa a
este modelo deberá lexislar para favorecer
a entrada da cidadanía en fórmulas cooperativas de produción e a entrada da
participación pública.

Así non so implantaremos renovables
senón que tamén se xerarán rendas que
beneficiarán sobre todo á xente do rural,
tendo en conta que o negocio do vento
factura uns 600 millóns de euros anuais,
que agora voan para a elite económica,
e que pretenden triplicar a potencia instalada en poucos anos, non é cuestión
menor.
Nun contexto onde a desigualdade
económica é un grave problema, as institucións públicas deben de tomar partido
pola xente.
Mentres non haxa un armazón normativo que garanta unha transición verdadeiramente sostible establecerase unha
moratoria, período no que se elaborará
un no Plan Eólico de Galiza, cos principios
antes enunciados, publicarase unha proposta de ampliación de Rede Natura e
revisaranse as Directrices da Paisaxe,
establecendo zonas de exclusión naqueles
lugares que teñen que preservarse.
Debería de aprobarse un mapa de
solos con aptitude agronómica para protexer os solos con alta aptitude agronómica ou actividade agrogandeira.
Esta alternativa non só é posible,
senón é pola que optaría calquera goberno
que mirase polo interese dos galegos e
galegas.
É a alternativa democrática, despois
de moitos anos de saqueo dos nosos recursos naturais, e é o momento de reivindicala.
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Pleno extraordinario para falar da revisión catastral
do Ministerio de Hacienda

SALCEDA

O vindeiro xoves celebrarase un
Pleno Extraordinario no Concello de
Salceda para tratar diferentes iniciativas
que ofrezan facilidades á veciñanza á
hora de facer fronte aos pagos derivados
do proceso de regularización que está a
levar a cabo o Ministerio de Hacienda a
través da Xerencia do catastro. O Pleno
foi solicitado polo Partido Popular de
Salceda con dous puntos na orde do día,
e ámbolos dous casos coinciden coas
iniciativas do equipo de goberno, que
xa puxo en marcha os dous procesos
antes de que fosen solicitados por parte
do Partido Popular. Aínda así, os puntos,
nos que coinciden os tres grupos políticos
da corporación, serán debatidos nunha
sesión plenaria extraordinaria.
As últimas novas chegadas ao Concello de Mos, onde a Xerencia de Catastro rexeita a moratoria solicitada
polo Pleno dese Concello, veñen a ratificar a posición do goberno municipal
dende o principio do procedemento, xa
que sempre deixou claro que o proceso
non tiña marcha atrás, tal como se tiña
confirmado dende catastro, e que calquera tipo de solicitudes nesa liña eran
irreais, e con un afán unicamente populista. O PP de Salceda, con ese mesmo
afán populista, pretendía facer os mesmos trámites, enganando deste xeito á
veciñanza de Salceda, cunha solicitude
que sabían perfectamente que non era
posible levar a cabo tal e como se lle
explicou por parte do equipo de goberno

despois de confirmar a información
coa xerente de catastro.
En canto aos puntos a debater no
vindeiro Pleno, no que se refire á posibilidade de iniciar o proceso de modificación da ordenanza reguladora do IBI
para unha posible baixada do tipo impositivo, a alcaldesa emitiu providencia
de solicitude de informe á intervención
municipal xa o pasado 10 de marzo, informe que foi emitido xa o 22 do mesmo
mes, e que agora está a ser estudiado
para ver as posibilidades de modificación.
Tamén o 25 de marzo, dende a alcaldía,
emitiuse providencia ao departamento
de servizos sociais para que emitan informe das posibles bonificacións sociais
que se poidan levar a cabo, e que será
estudiado en canto se elabore. De tódolos
xeitos, as posibles modificacións da ordenanza que se poidan aprobar, legalmente non se poderían aplicar ata o vindeiro ano.

O segundo punto da orde do día
busca que o Concello solicite á ORAL
a emisión dos recibos dos catro anos
de retroactividade un cada ano, en
vez de facelo de xeito conxunto todo
neste ano. A propia alcaldesa, Loli
Castiñeira, está en contacto dende
fai semanas co servizo da ORAL para
estudiar as diferentes opcións, sen
que ata o de agora por parte da ORAL
se confirmase a posibilidade de realizar
este reparto das anualidades, e polo
tanto a día de hoxe non se pode saber
si será posible. O Concello trasladoulle
á ORAL o interese na posibilidade
de reparto deses recibos sen que iso
conleve a xeración de xuros, algo
que terá que ser confirmado por parte
do organismo de recadación. Lembran
dende o goberno que a ORAL ofrece
a posibilidade do fraccionamento dos
recibos, para aquelas persoas ás que
lles resulte imposible afrontar os pagos
dunha soa vez.

[ 18] Abril 2021

o condado

Reordenación da mobilidade
na contorna do complexo
deportivo e o centro de saúde

PONTEAREAS

ANABEL ANTELA PRESENTA O SEU
TRABALLO EN PONTEAREAS
TINO LAGO
Na Peneira anterior conversamos con Anabel. Recordemos
que ela é unha moza de Ponteareas que ven de rematar a
súa carreira universitaria e que
como traballo de fin de grao publicou unha exhaustiva investigación sobre a situación do
idioma galego no sector téxtil:
“A lingua galega no sector téxtil, visión opinión e posición da
xeración millennial galega”.
O pasado 15 deste mes de
abril, Anabel, supoño que especialmente ilusionada, presentou o seu libro na súa terra, Ponteareas. O acto desenvolveuse
no auditorio Reveriano Soutullo
coa compañía de Marcos Maceira, presidente da MLN, e coa

presenza da alcaldesa accidental
Cristina Fernández. Considerando as limitacións lóxicas de
aforo, derivadas da pandemia
sanitaria, o espazo encheu o número máximo de asistentes que
permitían as circunstancias epidémicas que estamos a vivir. E
para min, que tiven a fortuna
de asistir á presentación, supuxo
unha alegría inmensa ver a mozos e mozas no público dun
acto que defendía a normalidade do uso do noso idioma no
noso país. Quixera rematar esta
crónica dirixíndome a Anabel,
e a todos os mozos e mozas que
a acompañaron na presentación
do seu traballo, expresando o
meu desexo de que se manteñan
firmes no seu compromiso de

defender o noso idioma, que o
falen sempre, en todos os contextos posibles; na universidade, no seu traballo, no seu lecer, cando lle vaian facer as
beiras a unha moza ou a un
mozo, coas súas familias, cos
seus colegas, cando practiquen
deporte, nas súas compras...,
pois teño a certeza de que os
seus devanceiros amaron en galego, sufriron en galego, gozaron en galego, padeceron en galego, riron en galego, choraron
en galego, viviron en galego e
morreron en galego. Está neles
e nelas, nos mozos e mozas da
idade de Anabel, evitar que o
idioma se perda. Débenllo a
quen estivo antes e a quen virá
despois.

Casa Rivero. En Bugarín, Ponteareas

A concellaría de Mobilidade
e Tráfico, que dirixe Roberto
Mera, anunciou a nova ordenación da mobilidade e do tráfico
no entorno do Complexo Deportivo Álvaro Pino e do Centro
de Saúde.
As obras de rexeneración
e humanización deste amplo
espazo están finalizando e nos
vindeiros días realizaranse os
traballos de sinalización vertical e horizontal, que suporán
importantes cambios e melloras, segundo o edil nacionalista.
Mera explicou que, coas
obras xa executadas e co pintado
que se realizará nos vindeiros
días, os desprazamentos a pé
poderanse realizar con seguridade e comodidade a diferenza
do que acontecía até agora. Os
sentidos de circulación existentes
en todas as vías de acceso ao
Centro de Saúde e de saída serán
de sentido único, o que permite
gañar espazo para a mobilidade
peonil e crear máis prazas de
aparcamento. Tamén implicará
unha mellora na seguridade
viaria ao simplificar a circulación
con dous itinerarios circulares
ao Centro de Saúde, un pola

rúa Canteiro José Cerviño e
outro pola rúa que se inicia na
P-254 (estrada de Mondariz)
mentres que a saída será pola
Costa do Ambulatorio até a rúa
Real (N-120).
A rúa Canteiro José Cerviño,
que comunica a vila co barrio
das Cachadas, pasará a ser de
sentido único en sentido ascendente, cara o Centro de Saúde,
o que permitirá crear unha senda
peonil nun tramo de 300 metros
no que até agora os peóns se
vían obrigados a circular pola
calzada. Ademais, gañarase en
seguridade, pois a calzada non
ten anchura para dous carrís e
eliminarase a habitual circulación
descendente a velocidades excesivas.
Ao mesmo tempo, na explanada situada fronte ao Restaurante Ponteareas aseguraranse
os desprazamentos a pé seguros
e cómodos para dirixirse tanto
cara o Complexo Deportivo Álvaro Pino como cara o Centro
de Saúde. Os sentidos únicos
de circulación permitirán simplificar a circulación nunha zona
especialmente confusa e desordenada na actualidade, mellorando tamén a seguridade viaria.
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SALVATERRA DE MIÑO, PROSIGUE A PROFANACIÓN (E 3)
PROFANAR: TRATAR SEN O DEBIDO RESPECTO UNHA COUSA DIGNA DE SER CONSIDERADA.
--O 12 de xaneiro do 2019, como
aludido na miña carta, tamén no
Faro de Vigo, tivo a ben responder á
mesma o Sr. Doutor Arquitecto D.
José Antonio Martín Curty.
Fai poucos días chégame copia,
da segunda fase, do Proxecto de Execución da rehabilitación do edificio,
asemade a Memoria de dito Proxecto.
Están datados o 15 de maio de 2020,
ano e medio despois de comezar os
traballos “urxentes” da primeira fase.
Desta volta por un importe de 319.951
euros, 53.235.367 millóns de pesetas.
A vista do que expoño de seguido,
infelizmente, véxome obrigado a manifestar a miña protesta polo escandaloso proceso da rehabilitación integral,pois tan só me queda o dereito
o pataleo, vexamos;
“La endidad encargante nos propone la conservación de los elementos generales y estructurales de la
construcción preexistente, así como
aquellos detalles constructivos y de
remate que fuesen considerados susceptibles de rehabilitación y reutilización.” Páx. 3 de 22
Pregúntome eu, ignorante en arquitectura, que necesidade había de
desfacer o primeiro tramo das escaleiras?. Que necesidade había de abrir
unha porta na parede esquerda da

desaparición de la planta segunda
del cuerpo central, circunstancia que
debe permanecer presente en el objetivo de futuras intervenciones.
La supervivencia del edificio en una
conformación muy similar a la original
es todo un milagro.” Páx. 6 de 22.

entrada, a carón das escaleiras?, feito
que deu lugar a destrución das baldosas ornamentais. Tamén romperon
as baldosas ornamentais da dereita,
sen nengún sentido.
“El estado de estas cerchas no es
bueno, no pudiendo garantizar la
estabilidad del sistema tras la rehabilitación. Los faldones presentan
rehundidos que aconsejan la sustitución integral de la cubierta.” Páx.
4 de 22
As fotografías das cerchas e do
tellado, que están no meu poder, están ao dispor de quen as queira ver,
estaban para aguantar outros cen
anos; non fago outro comentario, ou
si, por que destruiron as vellas tellas
planas?
“Debemos no obstante recordar
la decisiva carencia que supone la

Outra máis, se hai suficiente documentación gráfica, (non teñen máis
porque non queren), por que con
tantos centos de miles de euros de
orzamento, non aproveitan para reconstruir dito “cuerpo central”?
Fala da supervivencia do edificio.
Eu creo que o intentaron queimar, o
mesmo que fixeron coas Casas do
Pobo de Fornelos e Leirado, por iso
desapareceu ese “cuerpo central”,
pero alguén debeuse dar de conta de
tamaña burrada e aí ficou o asunto,
nun intento.
“El edificio conforma por sí mismo un elemento singular en su entorno por su destacada calidad arquitectónica, elementos como las
carpinterías o los detalles de la forja
de las fachadas se conservarán.” Páx.
7 de 22
Pregúntome tamén: que necesidade hai de que se arrincara a porta
flexible metálica da parte traseira?.
Como é que non integraron o ascensor no interior do edificio deixando
a escaleira como saida de emerxen-

cia? (por certo é falso que estea
medio rota, só está sucia e con entullo, hai fotos de sobra). Como e
que non integran os aseos no interior?
Que pensan facer cos libros antigos, e posibles outros documentos,
que están amoreados debaixo da escaleira que queren tirar?
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E que foi da placa de mármore
branco, conmemorativa da fundación
da Sociedade Unión Progresista del
Distrito de Salvatierra de Miño en
Buenos Aires, 14 de agosto de 1921?.
Se cadra estana restaurando para celebrar conxuntamente o centenario?
Eu, que de grego non sei nada, de
latín inda lembro algo, “damnatio
memoriae”, condenan o esquecemento
a todos aqueles homes e mulleres que
fixeron posible o edificio. En ningún
dos dous proxectos faise mención a
un espazo adicado a ese mester
O certo, desgraciadamente, é que
alomentos o 70% da carpintería foi
destruida e substituida por outros
elementos metálicos. A forxa que retiraron dos maineis dos portalóns, xa

veremos se a volven repoñer.
Este edificio que como din no proxecto, destaca singularmente pola súa
calidade arquitectónica e é representativo dun alto significado histórico
e cultural para Salvaterra de Miño e
para todo o país.Despois de gastar
tanto diñeiro nel, vai ficar moi lindo
e moi operativo para o fin que o fan,
pero aqueles elementos significativos
que se destruiron farán que xa non
sexa o que era.
En definitiva, Sr. Doutor en Arquitectura, Vde. que tanto se preocupa
da arquitectura viguesa, e fai ben, se
cadra non había outras alternativas
arquitectónicas que respectaran moito
máis a idiosincrasia do edificio?
O 31 de xullo do 2020 Secretaría
certifica o acordo da contratación pola Xunta de
Goberno Local, nos termos xa coñecidos expostos no contrato. Prazo de
execución seis meses.
Todo canto aquí afirmo pódese comprobar
coas numerosas fotos de
que dispoño.
Finalmente dicir que
seguro que despois de
tanto gasto vai ficar un

espazo moi acaido para praticar a
arte da música, que boa falta lle facía.
Por ese lado, o pobo de Salvaterra
de Miño pode estar satisfeito. A miña
crítica ven polo xeito de levar a cabo
a rehabilitación e a falta de respecto
a idiosincrasia do edificio, destruindo
para sempre elementos que, ao meu
modesto entender, deberían conservarse.
Na opinión dun amigo, Doutor en
Filoloxía Hispánica, “Esa foi a política
que se fixo, incautación, control e pillaxe sistemático, pero se o destino é
cultural, os financiadores de Buenos
Aires non fracasaron, e estou certo
que se souberan que despois de casi
cen anos a semente da cultura volve
a dar fruto sentiríanse satisfeitos.
Aqueles homes so repudiaban o atraso,
a ignorancia, a inxustiza, o caciquismo
e o obscurantismo. Amaban a cultura.
Arranxar e rehabilitar ese edificio é,
no fondo, darlles a razón e facerlles
unha homenaxe. Sería bonito poder
ler os seus nomes o día que se reinaugure.”
Fago miñas as súas palabras e, a
quen corresponda, aquí estou eu para
colaborar e aportar canto teño investigado con ese fin.

Aprobación inicial do
inventario municipal
de bens e dereitos do
concello de
Salvaterra de Miño

SALVATERRA

O Concello de Salvaterra de Miño
ven de acordar no Pleno do 29 de
marzo de 2021 a aprobación inicial
do Inventario Municipal de Bens e
Dereitos do Concello de Salvaterra,
onde se recolle entre outros a definición
de camiños públicos e bens municipais.
A situación sanitaria imposibilita
que se poidan facer reunións nas parroquias informando do mesmo, polo
que dende o Concello ponse a disposición de todos os seus veciños e veciñas o inventario para revisar e presentar as alegacións pertinentes na
páxina web do Concello (ftp://ftp1.
concellodesalvaterra.gal/INVENTARIO/INV_PDF/ - utilizar navegador
explorer ou mozilla), ademais os
mapas e as fichas estarán a disposición
no Salón de Plenos ou en secretaria
do Concello. O prazo de alegacións
será de dous meses dende a súa publicación no BOP.

FEDERICAS E FROILÁNS
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XOAN CARLOS CABALLERO ALONSO

E

Mestre no Ceip de Salvaterra

stou comezando a escribir estas liñas,
para tod@s aqueles que teñan a ben
botarlle unha ollada, pensando no seguinte:
que carallo me importa a min o que fagan
ou deixen de facer estas rémoras? (utilizo
este adxectivo porque lles ven feito a medida, non creo que haxa outro mellor, sen
caer na inmundicia da descualificación e
do insulto) Parece unha gilipollez pero
non o é. Da súa forma de comportarse
extráense conclusións que nos indican
máis unha vez, a pesar do que digan pseudorrepublicanos e o resto do centro-extremo, que este é un país no que a súa
democracia aínda lle queda un cacho para
ser medio normal.
Podo entender que a rapazada estea
ata as narices. Un ano para eles é equiparable aos sete anos caninos. Imaxinen
que con 17 os teus pais te castiguen 3
meses sen saír da casa, que che rouben
90 días da túa vida. Logo, cando che levanten o castigo, impoñenche un réxime
de terceiro grao. Nin visitas a bares a

partires das 6 e como moi tarde as 10 da
noite na casa. O que si teñen claro, os
poucos que se saltan as normas, é ao que
se expoñen si os pillan. Sancións económicas, desprezo da sociedade en xeral,
enfrontamento coas forzas da orde ou
agresións policiais. Se non que llo pregunten a rapaza de Benidorm, abatida e
mallada por dous policías nacionais cando
paseaba, soa, sen máscara pola rúa. Agora
estará lamentándose de porque os seus
pais non a bautizaran como Victoria Federica. Pero Vik e Pipe son diferentes.
Chega a Semana Santa e as autoridades
sanitarias avisan do perigo dunha vaga
aínda máis perigosa. Mais eles son outlaws
4.0 de última xeración, e ao igual cos
seus modelos máis antigos, con prestacións
en forma de tarxeta black. Ámbolos dous
deciden botarlle parafina a súa táboa de
surf, amarrar o cable co velcro ao nocello
e surfear por riba da cresta que os levará
directamente a Marbella. Dende alá arriba,
descojonándose de risa e saltándose os

controis perimetrais das diferentes comunidades, miran cara abaixo pensando:
menudos pringaos! Mentres os moz@s e
súbditos dos susoditos teñen que agocharse
en pisos para tentar, sen moito éxito,
pasar desapercibidos, a Federica e Froilán
se la suda que as súas fotos copen as portadas dos xornais Da sanción, en caso de
que lla poñan, xa se fará cargo dela papi,
mami o el abuelete. O seu tío non creo,
cun presuposto anual de 8.431.150€, fáiselle
duro chegar a fin de mes. Isto que parece
unha travesura de dous nenos pijos é un
síntoma máis da degradación da sociedade
na que vivimos na que os mesmos delitos,
dependendo de quen os cometa, teñen
castigos diferentes.
Cada vez faise máis difícil de aturar
esta continua tomadura de pelo e o bochorno que produce escoitar a parte do
goberno dicir que os comportamentos
persoais no afectan a institución monárquica. Froilán de Todos los Santos,
aínda que poucas, ten posibilidades de

ser Rei de España e si non respecta as
normas, coma os demais plebeos do
Reino, é porque se sente ao marxe da
lei por formar parte do entramado monárquico.
Todo o que arrodea este tinglado
apesta, xa non sei que máis ten que
pasar para botalos a gorrazos. Dende
logo nós nunca os botaremos, nin polas
boas nin polas malas. Estamos moi ben
domesticados. Para que desapareza a
monarquía terían que nacer Borbóns
sensatos e honrados que se decatasen
dunha vez por todas de que isto non se
sostén e que renunciaran á coroa. Eu
teño depositada toda a miña confianza
en Leonor e creo que vai ser ela a que
asuma esa responsabilidade. A rapaza
apunta maneiras e pode darse a paradoxa
de que sexa ela a que explique e convenza aos monárquicos, sempre dende
unha pedagoxia de fácil comprensión,
de que xa somos maoirciños para vivir
sen eles.

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

CAFETERIA
LA PARADA 24h

DESAYUNOS - MENÚ DE DÍA CENAS - BOCADILLOS Y PLATOS
COMBINADOS - COMIDA Y
POSTRES PARA LLEVAR TERRAZA - PARQUE INFANTIL APARCAMIENTO CLIENTES

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)

RÚA ROSALÍA DE CASTRO, 107 - BAIXO
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O

ANTÓN LORENZO “XAQUE”
Presidente da Comunidade de Montes.

pasado día 20 de marzo tiven a sorte
de facer unha interesante e pedagóxica
andaina xeolóxico-mineiro-cultural, nunha zona da freguesía de Salvaterra que se
ben farto de cruzar por ela, nunca me
dera por entrar, nin sequera movido pola
miña afección á micoloxía.
Foi o meu amigo e conveciño Serxio
Domínguez Estévez, “Bufo”, quen me
puxo en contacto có Xeólogo Óscar Pazos
Rodríguez, Vigo 1967, autor do libro “A
invención da Gallaecia e a minaría do
ouro. Unha tese sobre as orixes de Galicia”.
Ficamos esa tarde para ver o lugar,
viñeron varias persoas máis, xentes do
Baixo Miño, o Sr. Xuíz de Paz Marcelo
Sánchez Souto, o meu fillo Diego Lorenzo
Aparicio, Enxeñeiro de Minas, máis eu.
Despois de diversas explicacións impartidas polo Xeólogo, acompañadas de
fotos a cor plastificadas, a propósito
para o evento, iniciamos a andaina. Aínda
non viñera Marcelo que ficara atrasado.
Iso deu lugar a anécdota da tarde; houbo
que improvisar por parte de Diego unha
gran frecha de madeira no chan con
restos de pólas para que, ao ollala Marcelo, se decatara por onde íamos. Días
após comentábame Diego, “sabes de
onde tirei a idea de facer a frecha?”, si
respondín, dos “Xóvenes castores”, lecturas da súa infancia, libros por certo
que aínda conservamos.
Mergullámonos no cerne da mina,
na parte máis Suroeste, case na confluencia dos ríos Miño e Tea, preto da
ponte ferroviaria, alí xurdiu, entre outras
moitas explicacións levadas a cabo polo
noso cicerone Óscar Pazos, que aqueles
montóns de croios e areas de aluvión
que inzan a zona eran en realidade a
consecuencia da acción mineira levada a
cabo sobre o século II, en tempos da dominación romana da Gallaecia. Non eran
como eu pensaba elementos defensivos
dos tempos das guerras fratricidas con

MINARÍA DO OURO EN SALVATERRA

Portugal do século XVII, (inda que puideron ser empregados con ese fin).
Diego Lorenzo non foi, dende logo, o
primeiro Enxeñeiro en visitar o lugar,
nin moito menos. Con alta probabilidade
debeu ser un Enxeñeiro de orixe alemán,
D. Guillermo Schulz, (en realidade Wilhelm Phillip Daniel Schulz) nado en
Dörnberg, Habichtswald o 6 de marzal
de 1805, finado en Aranjuez o 01 de
agosto de 1877, residiu durante décadas
en Ribadeo, sendo Comisario de Minas e
Inspector do Distrito da Galiza e Asturias,
foi asemade profesor universitario e Xeólogo. Foi este persoeiro o autor do libro
“Descripción geognóstica del Reino de
Galicia”, imprenta de los herdeiros de
Collado, Madrid 1835. Nel aparece o mapa
petrográfico do Reino de Galiza que se
conserva na Biblioteca Nacional de España, onde se describe claramente o
lugar que nos ocupa.
Volvendo ao noso Xeólogo Óscar e
Ao eu libro, nel podemos desfrutar de
numerosa información a propósito da
minaría na Galiza, Asturias e norte de
Portugal, ben ilustrado con fotografías e
mapas. Cita o historiador romano Cornelio
Tácito quen veu a describir estratexias
empregadas por estes para vencer a resistencia dos bárbaros dando lugar a
conquista e romanización do territorio
noroeste,
“Tácito contou dos trallos (trampas),
de Agrícola para engaiolar ós bárbaros,
para os enlear nos degoiros da civilización,
para muda-los desvelos da guerra nas
angueiras da paz, para agocha-la servidume no velo da paz romana. E estas
mesmas mañas que Agrícola empregou
para cativar ós británicos foran antes
requincadas por Bruto, por Xulio César e
por Augusto para enguedellar ós bárbaros
galaicos. Mais en troques de construíren
casas, pórticos ou templos, os romanos
alentaron ós galaicos a minar todo canto
ouro e prata houbera na terra.”

Consta o libro dunha primeira parte
dedicada propiamente a minaría, xacementos de ouro e laborías mineiras. Describe o problema do coñecemento xeolóxico da minaría romana, os traballos
de extracción dos ríos. Da minaría en
primario, caso da mina dos Buracos dos
Mouros en Tomiño, a minaría entre o
Miñor e o Miño. Da minaría en secundario
nos bancais do Miño e as minas castrexas
e castros mineiros do Tea. Entra asemade
a describir as estimacións das distintas
valoracións feitas polos expertos na cantidade de ouro e outros metais que se
puideron extraer nesa época.
Na segunda parte tira de Estrabón e
acomete a “invención da Gallaecia”, a
descuberta e invención dos galaicos e a
intervención destes nas guerras cántabras.
Relata os plans de Augusto, o cénit do
ouro, o século hispano do imperio e remata falando do paso de castrexos a galaicos.
Na contraportada cita un parágrafo
da Historia Natural de Plinio,
“Segundo din algúns, cada ano a Astúrica
con Gallaecia e Lusitania producen vinte
mil libras, disque a maior parte a Astúrica.
Ningún lugar do mundo mantén de tantas
xeracións atrás tal fertilidade.”
Cinguíndonos de novo o caso de Salvaterra, chama a atención a falta de referencias na micro toponimia, que se
saiba, á minaría do ouro, habería que
pescudar nos cupos de propiedade das
múltiples parcelas en que se divide hoxe

ese espazo mineiro. Si que podemos sinalar, Fontoura e mesmo Lodeiro, lugares
moi próximos, (senón inseridos na propia
mina), tamén o lugar da Fraga. Curiosamente do lado portugués temos o lugar
de Lodeira, en feminino. No primeiro
caso podemos imaxinar a “fonte do
ouro”, nos outros “os lodos”, consecuencia de lavar as terras na extracción,
no caso da Fraga, pois iso, zona de ferreiros.
Lamento non haber tirado copia, ou
tomar referencias, dun documento existente no Arquivo Municipal de Salvaterra
de Miño no que durante as miñas múltiples pescudas no mesmo, tiven a ocasión
de ler. Tratábase da queixa que a Sra.
Marquesa, Vva. de Torre Cedeira, propietaria a sazón da finca Fillaboa, facíalle
o Concello polo mal estado do camiño
entre a estación do camiño de ferro e a
citada quinta. Naquela altura non existía
a estrada a Salceda e O Porriño nin a
vella ponte do Tea, foi a construción da
mesma que deu lugar a primeira destrución de elementos arqueolóxicos vencellados a minaría local o atravesar ese
lugar.
O camiño antigo, aínda existente, vai
dende o lugar de Fontoura até a mesma
Fillaboa a través dos lugares da Fraga e
do Lodeiro.
Sería realmente un desastre que
algún día se poida facer calquera actuación nun lugar de tanto interese
arqueolóxico que tan só está protexido
na zona de Vasco de Puga e Queimados.
Existe realmente un risco de perda patrimonial importante. Fundamental
poñer dita realidade en coñecemento
das autoridades e que estas se impliquen no asunto.
Espero que algún día Óscar Pazos
nos poida deleitar con unha charla- conferencia, divulgativa desta riqueza que
leva aí a nada menos ca dezanove séculos.
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A exposición: “Rio Minho-Memorias Transfronteirizas”

SALVATERRA

Avanza a mellora
dunha pista de tenis
da área deportiva da
Caíña

AS NEVES

Xa están en marcha as obras de
acondicionamento da pista de tenis
na Caíña que contan cun orzamento
de 21.147€ financiados polo Plan
Concellos 2020 da Deputación de
Pontevedra.
As obras consisten na nova formación de pavimento de formigón
poroso de 540 metros cadrados incluíndo as xuntas de dilatación e a
súa correspondente drenaxe, cun espesor de 8 cm e un peso de 170-200
Kg/m2.
Os traballos inclúen a substitución
dos postes e a rede de xogo, o pintado
da superficie e as liñas de xogo e un
acabado con resina acrílica.
A previsión é que as obras estean
rematadas nas vindeiras semanas logo
das cales se anunciarán as condicións
para o seu uso e o sistema para a reserva da pista.

A Casa do Conde, edificio histórico
de Salvaterra de Miño, acollerá nos vindeiros días a exposición itinerante “Rio
Minho-Memorias Transfronteirizas”, un
proxecto froito da colaboración administrativa entre os municipios do baixo e
alto Miño, España e Portugal.
Esta iniciativa pretende por en valor o
gran potencial turístico do territorio transfronteirizo así como destacar a gran riqueza
natural, cultural e patrimonial da zona. O
río Miño érguese, neste caso, coma un
destino ecoturístico vertebrador da cultura
e coma un recurso de referencia nacional
internacional.

A Estratexia de Cooperación intelixente
para o Río Miño Transfronteirizo SMART MIÑO é un proxecto da Deputación de Pontevedra (beneficiario principal), a Comunidade Intermunicipal Alto
Minho, a Fundación Centro de Estudos
Eurorexionais e a A grupación Europea
de Cooperación Transfronteiriza Rio Minho
(AECT Rio Minho), cofinanciado ao 75%
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional (FEDER) a través do Programa
Interreg V-A España-Portugal (POCTEP)
2014-2020.
A exposición Rio Minho-Memorias
Transfronteirizas está producida pola CIM
Alto Minho, en colaboración cos socios

Prazo de alegacións para presentar
reclamacións ao inventario municipal
de bens e dereitos de Salvaterra
SALVATERRA

O Xoves 15 de abril publicase no Boletín Oficial da Provincia a aprobación
inicial do Inventario Municipal de Bens
e Dereitos do Concello de Salvaterra,
onde se recolle entre outros a definición
de camiños públicos e bens municipais,
e polo tanto ábrese un prazo de dous
meses, que rematarán o 16 de xuño, para
presentar as alegacións ao mesmo.
A situación sanitaria imposibilita que

se poidan facer reunións nas parroquias
informando do mesmo, polo que dende o
Concello ponse a disposición de todos os
seus veciños e veciñas o inventario, para
revisar e presentar as alegacións pertinentes,
na páxina web do Concello (ftp://ftp1.concellodesalvaterra.gal/INVENTARIO/INV_
PDF/ - utilizar navegador explorer ou
mozilla), ademais os mapas e as fichas
estarán a disposición no Salón de Plenos
ou en secretaria do Concello.

AECT Rio Minho e Deputación de Pontevedra.
Esta exposición recorreu os seguintes
concellos e cámaras fronteirizas:
-Tui 21/07 a 07/08 > Anexo a Sala
Municipal de Exposicións
- Melgaço 12/08 a 26/08 > Casa da
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entrevista de G. Figueiredo
XOSE EMILIO BARROS, ALCALDE DE MONDARIZ

“O BNG DE MONDARIZ TEN AS PORTAS ABERTAS
PARA QUEN QUEIRA PARTICIPAR E TRABALLAR”
No ano 2019 o nacionalista Xose Emilio Barros era elixido alcalde de Mondariz
contra todo prognóstico. Os tres concelleir@s do bloque e o concelleiro do PSOE
forman un goberno, de catro persoas, cunha complicada situación aritmética
nunha corporación de once asentos. Porén, na metade do mandato semella que a
estabilidade política do goberno que preside Xose Emilio é bastante maior que a
doutras corporacións con equipos de goberno máis sólidos numericamente. Como
é costume nel , Xose Emilio, atendeunos con moita amabilidade. Velaí vai o que
deu de si a nosa conversa
A piques dos dous anos de ser escollido
alcalde, como valorarías esta primeira
metade do mandato?
Con moitísima intensidade e absolutamente apaixonante. A aprendizaxe e a
experiencia que adquires coñecendo o
funcionamento da administración por
dentro é tremenda e cara afora tamén
apaixonante porque permite, aínda que
máis lento do que quixera, pór a andar
multitude de proxectos e iniciativas que
cando saian a diante, sen dúbida van a
deixar pegada no concello.
Falando de proxectos, resúmeme os
máis salientables que ides desenvolver
nos dous anos que quedan de mandato?
Desde o goberno municipal estamos a
traballar en dúas liñas de acción fundamentais.
Unha delas é no reforzo e potenciación

dos servizos básicos como abastecemento
de auga, iluminación, depuración, recollida de lixo. En definitiva, nos servizos
máis estruturais e esenciais.
Por outra banda, tamén estamos iniciando
proxectos e propostas encamiñadas a
estruturar o futuro do concello a 20 - 30
anos vista con dous plans especiais que
estamos tramitado. Un deles é uso de
chan empresarial con vistas a un futuro
parque empresarial local e o outro encamiñado a dotacións turística para darlle
un pulo importante ás inmensas potencialidades turísticas que ten Mondariz.
O teu goberno ten unha situación
aritmética moi fráxil, sodes 4 ,fronte
a unha oposición de 7 , porén estes
dous anos semella que foron relativamente estables. Como estás levando
un goberno de 4 fronte a 7?
O feito de gobernar en minoría ten certas

desvantaxes en algúns aspectos, pero
por outra banda ten outras vantaxes.
Estar en minoría significa que o pleno
da corporación ten a potestade de decidir
e posicionarse ao respecto dos intereses
xerais dos veciños. Isto, na práctica,
convértese nunha vantaxe e non nun inconveniente. Ante a dúbida, é a corporación municipal quen decide. Como
exemplo mencionaría a presentación de
orzamentos.
Que tal a relación cos teus socios do
PSOE?
As relacións so moi boas, aquí existe un
único goberno, en ningún momento falamos de socios. Un goberno en minoría,
pero forte e estable.
E as relacións con Alternativa xa están
menos tensas? Prevés que se poida,
nun futuro, volver a unificar todo o
espazo do nacionalismo en Mondariz?
Isto ten a súa complexidade e considero
que hai actitudes que non favorecen
moito. Non se pode anticipar o futuro.
O BNG mantén, a nivel local, as portas
abertas para quen queira participar e traballar poida facelo libremente. As relacións son frías, pero nós mantémonos
abertos a calquera que queira sumar,
será ben recibido.

A finais do ano pasado o ex alcalde
Calis, publicaba un artigo de opinión
no noso xornal no que acusaba ao teu
goberno de carecer de políticas transformadoras para Mondariz. Gustaríame coñecer a túa opinión ao respecto?
Penso que estas manifestacións foron
máis unha rabecha que outra cousa.
Hai multitude de exemplos onde percíbese
con claridade que o actual goberno, a
diferencia do anterior, si que está afrontando cuestións estruturais para o concello.
Unha delas é a previsión que temos de
transformar proxectos a través do IDAE
encamiñados a mudar un aforro importante de electricidade neste concello, os
plans especiais no plan urbanístico a
través do PXOM como che nomeei
antes para canalizar o futuro de Mondariz…
Nese artigo, Calis falaba de dúas deficiencias en concreto: o coste da recollida de lixo e o estado do saneamento. Quero coñecer tamén a túa
opinión sobre estes dous aspectos?
Atopamos un servizo de recollida de
lixo precario e en moi malas condicións,
cun sobre custo, en reparacións de vehículos, brutal para este concello. Ata o de
agora non se afrontou esta situación,
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igual que na parte do saneamento. Temos
un convenio co Concello de Mondariz
Balneario sobre a depuradora e non nós
están permitindo a conexión nesa instalación. O goberno anterior tivo unha
ocasión de ouro para poder solucionar
este problema, pagoulle máis de 70.000€
ao Concello de Mondariz Balneario sen
nada a cambio, e sen negociar unha conexión a esa estación depuradora que
continúan negándonos. Esta oportunidade
deixouse pasar e agora estamos intentando
buscar unha saída a esta situación.
A día de hoxe, como está a situación
da pandemia en Mondariz?
Agora mesmo e afortunadamente estamos
nunha situación á baixa cun par de casos
activos, pero non podemos baixar a
garda. No mes de xaneiro houbo un repunte como en case todos os concellos
do país. Seguimos facendo un chamamento á prudencia dos veciños e veciñas
da vila para manternos nestes parámetros
baixos.
Outros alcaldes e alcaldesas cos que
teño falado dinme que a crise sanitaria
fixo que se incrementaran substancialmente o número de familias necesitadas de axuda por parte dos servizos
sociais do Concello. En Mondariz tamén estades percibindo este problema?
Si, aquí tamén pasou e temos previsto
que continúen crecendo. Os efectos deste
retroceso económico que supuxo a pandemia vai facer que nos vindeiros anos
haxa unhas consecuencias moi negativas.
Por parte do goberno municipal vimos
reforzando de forma contundente os servizos asistenciais desde o propio banco
de alimentos ata os servizos sociais no
seu conxunto para poder afrontar esta
previsión .
Explícanos as características da APP
liña verde, que tirou o Concello?
É unha aplicación que ten por finalidade
un xestor de incidencias de tódolos recunchos do concello. Tratase de modernizar as estruturas e os servizos á veciñanza e instalamos esta plataforma para
que poidamos monitorizar todas estas
incidencias e nos vai a permitir, con
maior e mellor axilidade afrontalas. Cal-

quera veciño ou veciña pode comunicar
a través da APP unha rotura de tubaxe
de auga ou de calquera outro tipo de incidencia ao concello, e o propio concello
tamén pode devolverlle resposta a través
da APP unha vez resolto o problema.
E a rehabilitación da escola de Vilasobroso?
Aínda non se iniciaron eses proxectos,
isto lévao de primeira man a entidade
local de Vilasobroso presidida por Alexandre Estévez Gil. Eles foron quen de
acabar unha axuda a través do IDEA
coa colaboración da Deputación de Pontevedra, polo que hai que felicitalos. Estanse dando os primeiros pasos e imaxino
que ao longo de este ano darase algún
paso máis.
Falando de rehabilitación, prevés que
neste mandato se poidan arranxar as
sendas do río Tea?
Tanto o Concello de Mondariz coma o
Concello de Ponteareas estamos agardando unha resposta de Augas de Galicia.
Temos asinado hai máis de un ano con
eles un convenio a través do cal Augas
de Galicia se comprometía á reparación
e restauración destas sendas. Incomprensiblemente están incumprindo desde
hai máis de un ano e seguimos agardando
a que as reparen.

Nos plans eólicos da Xunta está inzar
todo o país galego de centenares de
muíños. Mondariz tamén pode verse
afectado. Cal a é a posición do seu alcalde ao respecto?
Mondariz é un concello cun perfil e
unhas potencialidades concretas moi directamente vencelladas ao ámbito natural
e turístico. A implantación de instalacións
que poidan significar unha agresividade
a ese entorno natural e paisaxístico leva
consigo unha ameaza a ese desenvolvemento turístico desa localidade, polo
tanto, a postura e posición é de rexeitamento a aqueles plans sen unha correcta
e debida ordenación ao respecto.. Non
podemos aprobar este tipo de proxectos
porque afectan dunha forma directa ao
futuro da localidade.
Que percepción maioritaria observas
nas rúas de Mondariz sobre a vosa
acción de goberno?
As impresións que temos, en liñas xerais,
por parte da veciñanza, é de aceptación.
Neste sentido somos un goberno que
nos caracterizamos pola humildade e
pola información na rúa cos veciños.
Temos un mecanismos de participación
directa nas parroquias, paralizado pola
Covid, que temos pensado retomar en
canto se poida e coido que está a ter

unha aceptación moi positiva por parte
da veciñanza porque amosa un goberno
próximo e apegado a pé de rúa e a pé de
pobo.
Para rematar, como te encontras ti
de ánimo e ilusións?, estás decidido a
repetir como candidato do BNG á alcaldía?
As vindeiras elección municipais aínda
están moi lonxe, falta algo máis de dous
anos para elas. Pero quen vai a ser o
candidato decidirano os meus compañeiros e compañeiras do BNG. Si son
eu, estupendo, porque temos un traballo
comezado que entendemos que nun segundo mandato moitos de estes froitos
que estamos a plantar neste momento,
verán a luz, pero gustosamente súmome
a calquera outro compañeiro ou compañeira que encabezase unha candidatura.
Traballaría igualmente desde outro posto,
tanto no número un como no número
20.
Moitas grazas por atendernos Emilio.
Moitas grazas A Nova Peneira por vir a
visitarnos e tedes as portas abertas para
sempre que queirades achegarvos.
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1936: golpe militar e saqueo na provincia de Pontevedra
DIONISIO PEREIRA
Historiador

A

represión económica, pola que @s
desafect@s ao novo réxime pagaban o seu desleixo co patrimonio,
regulamentouse co Decreto-Ley do
10/01/37 polo que se creou a Comisión
Central Administrativa de Bienes Incautados por el Estado , encargada
mediante o concurso xudicial de incoar
a nivel provincial os Expedientes de
Responsabilidades Civiles que, adoito,
remataron en multas ou expropiacións.
Antes, mediante outro Decreto, o 108,
datado o 13/9/36, os golpistas confiscaran os bens dos colectivos afectos
á Fronte Popular e mesmo estableceran
a posibilidade de esixir a susodita
“responsabilidad civil” a particulares,
para resarcir de xeito arbitrario ao
Estado dos danos causados pola súa
resistencia ao movemento faccioso.
Eiquí o que nos interesa sinalar é
que antes dos primeiros meses de
1937, intre no que terá lugar a “regularización” do espolio mediante a
espuria legalidade emanada da forza

"O fascista fala todo o tempo de corrupción. Fíxoo en
Italia en 1922, en Alemania en 1933 e no Brasil en 1964.
Acusa, insulta, ataca como se fora puro e honesto. Mais
o fascista é tan só un criminal, un sociópata que
persegue unha carreira política. No poder, non dubida en
torturar, violar, roubar as pertenzas da xente, a súa
liberdade e os seus dereitos. Máis que corrupción, o
fascista practica a maldade."
Norberto Bobbio

das armas, partimos da hipótese de
que na Galiza o que imperou foi o
saqueo e o reparto do botín de guerra,
levados a cabo en moitas ocasións
cunha violencia inhumana que nos
fai reparar na participación de moitos
daqueles represores implacables nas
sanguentas Guerras de África: sen
saír da provincia pontevedresa, lembremos o pasado “africanista” dun

Víctor Lis Quibén, dun José Peñarredonda, dun Salvador Buhigas
Novo, dun Carreró, dun Ramón Blanco Linares….En todo caso, foi un tempo de “descontrol tolerado” (en palabras do historiador pontevedrés
Pepe Álvarez), previsto xa polos militares rebeldes na “Octava Orden de
Urgencia de la Junta de Defensa Nacional de España”:

“En el primer momento y antes
de que empiecen a hacerse efectivas
las sanciones a que dé lugar el Bando
de Estado Guerra, deben consentirse
ciertos tumultos a cargo de civiles
armados para que se eliminen determinadas personalidades, se destruyan centros y organismos revolucionarios”.
Pois ben, semella que eses “tumultos” criminais e o latrocinio pola
forza foron norma e non a excepción
por toda a xeografía galega, naquel
período inicial da Guerra Civil. Galicia
Mártir. Episodios del terror blanco
en las provincias gallegas, unha obra
editada en Buenos Aires no outono
de 1937 e non demasiado valorada
no eido académico, mais que o tempo
demostrou que aportaba informa-

cións de primeira man sobre os verdugos que actuaron no sur da provincia de Pontevedra, amosaba xa
daquela non poucos sinais do que
estamos a falar: o automóbil do médico Eugenio Arbones, nas mans dun
colega vigués tras ser pasado polas
armas; as lucrativas extorsións do
garda civil “Rabioso” a vellos aterrados; o despoxo “in situ” das pertenzas dos asasinados; o incendio e
saqueo das casas de Lavadores durante as operacións de castigo, nas
que o crime e a mutilación de xenitais
foron moeda común; a que despois
foi ben coñecida intriga corrupta de
Fernando Lago Búa e Francisco Bustelo, director e médico da Colonia
Penitenciaria da Illa de San Simón,
para chantaxear aos presos poñendo
prezo ás súas vidas; as múltiples
multas e requisas levadas a cabo de
xeito arbitrario en data temperá por
parte de autoridades militares e gobernativas, sen a penas referencia
normativa…
Noutro lugar (no libro colectivo
Os nomes do terror. Galiza 1936: os
verdugos que nunca existiron, SERMOS Galiza, 2017) nos referíamos á
sistemática morea de violentos asaltos, secuestros, extorsións e aleivosas
violacións de domicilios, que padeceron as bisbarras de Tabeirós e Terra
de Montes entre agosto de 1936 e
xaneiro de 1937 e cuxo planeamento
apuntaba a senlleiros mandos da Falange, acusados tamén de corrupción
e malversación das contas da organización: eis, Manuel Castro Pena,
xefe provincial e o seu secretario, o
futuro alcalde da “Boa Vila” Antonio
Puig Gaite; o sanguinario Ricardo
Menéndez Bustamante “O Cubano”,
xefe provincial de Información; Amable Durán, xefe local de A Estrada;
Constantino Alonso, idéntico cargo
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da “non nata” Falange de Quireza
(Cerdedo); Pelayo Bergueiro, xefe local de Tabeirós…e unha chea de falanxistas de a pé. Ao cabo, concluíamos formulando a pregunta de se
aquela ríspeta metodoloxía corrupta
do saqueo puido ser aplicada país
adiante, tal e como puideran facer
pensar posibles contactos da trama
noutras zonas. Pois ben, a revisión a
fondo da causa instruída tras aqueles
feitos polo xuíz Fermín Bouza Brey
antes de pasar á xurisdición militar
e ficar impunes os encausados, per-

mite avanzar na hipótese en cuestión:
nela, constatamos vínculos con falanxistas de Cuntis, Cambados, Pontevedra, Ponte Caldelas, Cangas, Vigo
e Lavadores, que, mesmo puxeron
ao descuberto atracos e secuestros
“express” de veciños de A Estrada
en Vigo-Bouzas a cargo de “O Cubano”, extorsións en Cabral ou malversacións en Cangas nos que Castro
Pena aparece implicado, así como os
seus escuros negocios co gobernador
militar de Pontevedra, o garda civil
Joaquín Velarde, a cargo dun non

menos escuro “fondo de socorros”
manexado por ambos.
Non creemos sexa casualidade
que, no mesmo intervalo de tempo,
teñan lugar as múltiples “razzias”
da Guardia Cívica pontevedresa, un
corpo paramilitar organizado polo
referido Velarde e polo médico Víctor
Lis Quibén, por boa parte da provincia. Lis comezara a súa estarrecedora xeira a fins de xullo de 1936
clausurando de “motu proprio” locais
societarios e incautando sen control
algún bens e diñeiro en metálico,

acompañado polo enxeñeiro forestal
e camisa vella de Falange, Rafael
Areses. O talante extremadamente
cruel das accións de Lis e dos cívicos,
cuxos procedementos incorporaban
métodos “africanistas” tal que os
incendios de vivendas, a tortura, a
mutilación e o despoxo, foi pescudado
polo miúdo polo noso colega Pepe
Álvarez, que engadiu a estes trazos
sombrizos outra constatación: a fasquía corrupta daquel activismo faccioso que tamén salferiu ao comandante Velarde e que non desbotou a
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extorsión, o roubo, a malversación, o desfalco, o comercio
coas armas e as radios confiscadas, o suborno e, mesmo,
episodios de “sicariato”. A
maiores e para completar o
panorama, se acreditamos en
diversas fontes o propio Lis
puido ter participado da trama
urdida en San Simón por Lago
Búa e Bustelo; porén, o procedemento xudicial que rematou co fusilamento de ambos non clareou o asunto.
Segundo os rigorosos traballos de Xoán Carlos Abad (en
especial Héroes o forajidos, IEV,
2005) no episodio de San Simón
tamén estaría hipoteticamente
implicado outro temible personaxe que, no sur da provincia,
mesturou a eito o asasinato co
espolio: referímonos ao capitán
da Guardia Civil e Delegado de
Orden Público de Vigo Francisco
González Rodríguez “O Rabioso”. Entre
as súas incontables accións punitivas,
destaca a operación de limpeza levada
a cabo no mes de marzo de 1937 na
Bouciña, onde tras o incendio e a
pillaxe de tres casas se atoparon sete
mortos pola brava no cemiterio de Lavadores. Antes, no 15 de setembro de
1936, Abad sinala a “O Rabioso” como
un dos participantes no crime colectivo

TABERNA

de outras tantas persoas moi coñecidas
de Vigo (entre eles o médico Arbones)
na curva de Puxeiros; alí mesmo, os
cadáveres foron despoxados de todos
os seus obxectos de valor.
Ao cabo, diversos/as investigadores/as vinculados á historia local
da represión franquista (Ángel Rodríguez Gallardo, Xosé R. Paz Antón,
Lucía Esperón, Antón Mascato…),

RIKITRÍ

Rúa
Hernán Cortes, 14
Vigo

fornecen de non poucos indicios de
que naqueles magoados primeiros
tempos do novo réxime, o botín de
guerra tamén acompañou á violencia
desatada por falanxistas, gardas civís
e paramilitares diversos, noutros
puntos da provincia, caso por exemplo de Ponteareas, O Porriño, Cambados/Vilanova de Arousa, A Illa e O
Grove. Nesta última vila, os falan-

xistas mesmo fretaron un barco para enchelo en Corrubedo
de mobles, roupa, louza, diñeiro e xoias, patrimonio da
muller dun dirixente socialista
do Barbanza con cuxo espolio
pretendía salvar (inutilmente)
a vida do seu home.
En definitiva, a relevancia
dentro do aparato represivo
provincial dos suxeitos implicados e a extensión territorial
da metodoloxía extractiva á
que vimos de facer referencia,
lévanos a tirar a conclusión
de que un estudo sobre a represión económica circunscrito
tan só á exercida dun xeito
regrado a partir de xaneiro de
1937, mediante a Comisión
Provincial de Incautación, ficaría dabondo incompleto sen
ter en conta ese período de
“descontrol tolerado” que
ocupou a segunda metade do
ano 1936 e no que salientou a violencia feroz, a corrupción e o saqueo.
Unha etapa que pretenderon non deixara pegada documental para así os
vitimarios asegurarse a impunidade,
e na que @s investigador@s debemos
internarnos en precario para descubrir e interpretar esa paisaxe en ruínas que para Walter Benjamin era a
Historia.
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MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ LORES, ALCALDE DE PONTEVEDRA

“ENCE DÍXOME QUE LLE CUSTABA
MÁIS O TRASLADO QUE COMPRAR A
OPINIÓN PÚBLICA, E ISO ESTÁ A
FACER”
A imaxe de persoal de ENCE increpando na antesala do despacho ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e a parte
do seu equipo de goberno, ocupou todos os medios. A visión da xente da fábrica golpeándolles os coches á saída do aparcamento
testemuñou o incremento da violencia no compás de espera dunha sentenza da Audiencia Nacional que deberá avalar se a
ampliación da concesión, outorgada polo goberno popular de Mariano Rajoy cando xa estaba en funcións, se axusta á legalidade. A
recuperación de Lourizán debía terse iniciado en 2018 e acabar así cos privilexios da multinacional, que non só ocupa terreos
públicos nunha localización única, senón que goza de exencións fiscais, -por exemplo, de máis do 90 por cento no canón de augadas que carecen outras empresas menos solventes e mesmo a cidadanía pontevedresa, que cada ano dedica a este concepto 2,5
millóns de euros, case cinco veces máis que ENCE pese a que a pasteira consume o triplo de auga. Porén, os cartos aforrados, que
deberían engrosar as arcas públicas, son repartidos pola dirección da empresa ao seu antollo, como parte dunha campaña tendente
a evitar o traslado e, de paso, no empeño, frustrado polo de agora, de cambiar o goberno da cidade.
Converteuse ENCE na súa principal
oposición?
Si, creo que si, porque ENCE e o PP
son a mesma cousa.
Cre que a cidadanía de Pontevedra
está maioritariamente a favor do traslado de ENCE?
Eu estou convencido de que si, sinceramente. O que pasa é que a súa capacidade
de propaganda é moi grande. Cando
nos falamos coa empresa, estando xa de
presidente Méndez, do que daquela era

CaixaGalicia, dixéronnos claramente
que lles custaba máis trasladar a fábrica
que comprar a opinión pública. E iso
están a facer. Foi aí cando empezaron a
meter cartos a punta pala.
Compraron vontades?
Intentárono. Intentaron comprar medios
de comunicación, equipos deportivos...
e seguen igual. Agora están dándolle
cartos a todo o mundo: a asociacións, a
comunidades de montes e a non sei
quen para que faga un estudo que diga o

bo que é o eucalipto.
A campaña logrou tamén cambiar a
postura do goberno galego? Porque
Feijóo fixo un consello da Xunta en
Pontevedra en maio de 2009 no que
dixo “Ence non pode seguir na ría.
Non imos dicir unha cousa e facer a
contraria”, e de aí pasouse, tras a Lei
de Costas, a dicir que se facía investimentos podía seguir.
O PP díxolle a ENCE: “Vasme facer
unha depuradora -e non sei que máis- e

eu garántoche que ficas aquí, pero claro,
para iso tes que facer campaña por nós e
repartir tres millóns de euros cada ano
entre distintos colectivos”. E levan anos
así: pretenden vender como proposta
social o que non é máis ca un intento de
compra de vontades.
Sen embargo, no último pleno sacaron
un vello recorte de prensa que recollía
que era vostede o que cambiara de
postura. Que en 1989, cando estaba
na oposición, aceptara manter a ENCE
na ría a cambio de que crease máis
postos de traballo. Foi así?
Pero como ía dicir eu iso? A miña postura
sempre foi a mesma. Xa de mozo fun
detido por colocar carteis en contra da
Celulosa e pouco despois de chegar ao
goberno, xa ENCE nos ofreceu 500 millóns de pesetas para investir no Concello,
nas obras que quixeramos, e non aceptei.
Xa lles dixen que son fillo de Pepe o
Carballal e non había nada que facer.
Que quixo dicir con iso?
O meu pai non tiña un peso pero os domingos puña o traxe, baixaba dar un
paseo pola vila e ninguén lle torcía a
vista. A dignidade non se merca con
cartos e a min non me move nin María
Santísima. Viñan ver se me convencían,
comprándome, e dixen que non, claro.
Aínda así, a pesar da campaña en
contra de ENCE, gaña vostede elección
tras elección.
No 2007 estivemos a punto de perder a
alcaldía, pero é certo que nós tamén cometeramos moitos erros. No primeiro

[ 30] Abril 2021

entrevista
mandato manexamos moi ben os tempos
e xa no primeiro mes empezamos a
facer peonil o centro histórico. Pero no
segundo tiñamos máis de 200 proxectos
previstos e non fomos quen de sacalos
adiante. Ao concello faltáballe capacidade
administrativa. Por iso no seguinte mandato, a primeira decisión que tomamos
foi reforzar todo o aparato central da
administración municipal: contratación,
intervención, asesoría xurídica... a xente
non lle dá importancia a esas cousas e
son as que fan que o concello funcione.
Nesas eleccións o candidato popular
foi Telmo Martín, que tamén apostou
publicamente polo traslado de ENCE.
Si, si. O PP, aparentemente, tiña outra
posición respecto a ENCE pero xa se
viu despois que foi pura demagoxia na
campaña electoral. Nós, en cambio, non
cambiamos de postura nunca.
Máis alá do traslado de Lourizán, cre
que ENCE debe permanecer en Galiza?
Partimos da base de que en Galiza hai
pinos e eucaliptos e temos sitio para
unha Celulosa pero hai que buscarlle un
novo emprazamento. A única forma de
que se manteña a actividade económica
será buscarlle outro espazo porque nós
temos todo o dereito do mundo a recuperar Lourizán. ENCE só vai ter viabilidade fóra da ría de Pontevedra. Se ti
queres realmente manter a actividade
económica e á xente traballando, tes
que buscar unha alternativa fóra de aquí.
Cre vostede entón que o que sería realmente beneficioso para garantir o
futuro dos postos de traballo sería o
traslado?
Claro. A solución para a plantilla sería
buscar unha fábrica noutro emprazamento,
cunha tecnoloxía máis actual e pechando
o proceso de produción ou diversificándoo, pero noutro sitio.
Pero ENCE noutro concello galego
non mudaría a política forestal.
Certo que ENCE ten moito que ver coa
política forestal, pero non ten que ser
ENCE quen a dirixa. Temos capacidade
de produción para unha celulosa, sería
posíbel manter o funcionamento da
fábrica co eucalipto acoutado a determinadas zonas, pero ten que trasladarse.
Que se gasten os cartos no que deben,

que é o que non queren facer.
O traslado supón unha inversión millonaria. Cre que seguiría sendo rendíbel?
Calculan gastar 400 millóns aquí, o traslado serían 700 e estase falando xa da
posibilidade de usar fondos Next Generation ao obxecto de garantir a actividade
económica. Ademais, agora mesmo o
95 por cento da pasta que produce ENCE
expórtase e transfórmase noutros países.
Non se pecha o círculo, non se fai o produto final: o papel, o cartón... Mesmo
existe a posibilidade, noutro emprazamento e con outra tecnoloxía, de facer
un proceso totalmente distinto: unha
pasta especial para o téxtil que tamén se
fai con celulosa. Así que, por suposto
que é viábel.
Entón, por que ese empeño da dirección da empresa?
O máis rendible para a empresa é quedar
onde está e intentar cambiar a opinión
pública con cartos e mentindo descaradamente, porque neses 5.000 postos dos
que falan contan ata un señor que lles
vendeu un eucalipto un dia. Onde están
eses 5.000 postos? Aquí había seiscentos
e agora están entre douscentos e trescentos, ocupados por persoas de toda a
comarca, non só do Concello de Pontevedra. Logo están os do monte, os que
transportan as árbores, pero as árbores
van ter que trasladalas igual estea onde
estea a fábrica. Ou é que non imos producir madeira se marcha ENCE? Dedi-

caremos a madeira a outra cousa.
E quizais con maior valor engadido?
Seguramente porque o que está logrando
ENCE é producir madeira cada vez máis
barata. Todo se mete para leña, non se
produce madeira de calidade, non se ordena o monte, e hai unha política forestal
nefasta para toda Galiza. O que non
quere dicir, insisto, que non poida haber
unha celulosa con crecemento acoutado
nunha zona determinada. De feito xa na
provincia da Coruña o están a facer un
pouco mellor, con plantacións máis acoutadas, pero aquí e un desastre e cando
hai un incendio arde por todos lados. É
unha peste.
Sería o desexábel recuperar eses terreos para outro tipo de plantacións?
Esa é outra. Na terceira ou cuarta corta
non quedan máis que cañotas na terra.
Tes que gastar máis cartos do que vale o
terreo en quitalas para plantar outra
cousa. Os eucaliptos teñen raíces do tamaño da propia árbore. Lembro que na
miña casa, de neno, había un eucalipto e
xa non saía o millo. Só un millo restebeiro,
pequeniño, que era o que lles dabamos
ás vacas. Onde chegaba o eucalipto non
crecía nada, o meu pai odiábao.
Vostede ve só vantaxes no traslado
pero o persoal da firma é cada vez
máis belixerante coa idea. Cre que
está sendo utilizado pola empresa?
Parte do persoal está sendo utilizado, e
seguindo as instrucións da empresa de
montar bulla creo que están buscando

paus para o lombo. ENCE sempre foi
belixerante. Cando a min me levaron ao
cuartelillo estaba estudando en Santiago,
debía ser 1975. Daquela usaban as forzas
de seguridade para perseguirme e agora
son máis finos... Ou menos finos, non
sei, pero utilizan todos os métodos posíbeis porque aí teñen un filón. Pensa que
están buscando que lles deixen ocupar
terreo público durante sesenta anos máis,
e estamos a falar de corenta ou cincuenta
millóns de euros anuais, ou sexa, de
2.000 ou 3.000 millóns de euros de beneficio. As súas cifras danlles ben para
facer o traslado pero é máis barato estar
aí.
Ademais do privilexio de ocupar terreos públicos que deberían ser de
desfrute de toda a cidadanía teñen
redución no canon da auga, non?
E tanto que teñen. Tiñan que pagar uns
seis millóns de euros polo canon de
auga pero lles condonan máis do 90 por
cento. Calquera empresa paga arredor
de 0,40 euros por metro cúbico de auga
sen depurar, mesmo a cidadanía de Pontevedra paga 2,5 millóns. ENCE non
debe chegar nin á cuarta parte desa cifra
a pesar de que consume o triplo de auga
que todo o resto do Concello xunto. E
así claro, con todos eses cartos que
aforran cada ano teñen dabondo para
pagar a Colmenares e a todo o consello
de administración; e para intentar comprar
vontades. E iso autorízallo a Xunta!
Pero a nós non nos van dobregar.

Praza Pedreira, 5
986 768 046
671 472 290
A Lama
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ponte caldelas

O Concello creará 40 novos
aparcamentos no Paseo da Calzada
PONTE CALDELAS

O Concello de Ponte Caldelas creará
40 novos aparcamentos no tramo inicial
do Paseo da Calzada, unha cifra que se
suma ás prazas xa existentes nas dúas
fincas de aparcamento que están ó inicio
da vía que comunica o casco urbán coa
Praia Fluvial da Calzada.
Ademais do pintado das prazas de
aparcamento e das correspondentes cuadrículas amarelas para que os vehículos
poidan maniobrar con amplitude e seguridade, o Concello de Ponte Caldelas
fará unha limpeza da rúa e renovará o
vallado que demilita o vial das fincas
colindantes. Ademais, o carril bici e o
paseo peonil que discorren á beira do
Río Verdugo serán protexidos mediante
a colocación de bolardos para definir
perfectamente os dous espazos de circulación.
“Ponte Caldelas e a súa economía
local medran e é preciso medrar con
elas”, indica o alcalde de Ponte Caldelas,
Andrés Díaz, que recoñece que “nas últimas semanas detectamos un enorme
incremento de tráfico de vehículos no
casco urbán, algo que é bo porque de-

mostra que hai moita actividade en Ponte
Caldelas” ó tempo que lembra que o
municipio leva “tres anos continuados
medrando en poboación e, ademais, somos o centro comercial de toda a comarca,
ó que cada día se achegan centos de persoas a mercar no noso comercio”.
Ponte Caldelas, continúa así avanzado
no ‘Modelo Ponte Caldelas’ un proxecto
de futuro para deseñar unha vila moderna,
próspera, con vida, onde se compaxinan
con sintonía máis espacios para os peóns
e máis prazas de aparcamento.

Vernizados os bancos da praza de España

PONTE CALDELAS

Un expositor ao aire libre na Praza
de España de Ponte Caldelas. Así funcionan os bancos ‘Modelo Ponte Caldelas’
para a empresa Edigal, que volveu a poñelos a punto cun lixado e vernizado
para que lozan fermosos e en todo o seu
esplendor.
A carón da pérgola e da fonte luminosa,
os bancos da Praza de España atópanse
de novo en perfecto estado de conservación, logo dos traballos efectuados pola
empresa fabricante de mobiliario urbano
que atopou en Ponte Caldelas un gran
expositor ao aire libre que sempre coida
e conserva.

Os bancos dispoñen de iluminación
led na súa parte inferior e contan con
cargadores USB para que se poidan repoñer as baterías dos diferentes dispositivos
móbiles.
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O trauma do Tulipán

MONTSE FAJARDO / Xornalista

C

ompartín estes días nas redes o
chío dunha internauta, Sara, que
dicía: “De ser pequena boto de menos
os bocadillos de chourizo e o consenso
social de que o fascismo era malo”. Inmediatamente dous homes contestáronme para dicir, un, que o sentía pola
miña nenez, e o outro que el, sen embargo, tivera unha “infancia normal”,
na que non se falaba de política, na que
se xogaba. E empecei a preocuparme.
Estarán enganadas as miñas lembranzas
de nena de infancia normal, feliz, e
terei un trauma pola conciencia social
resultante de lembrar perfectamente,
pese a ter sete anos, o desasosego que
provocou na miña familia o golpe de
Estado de Tejero ou por ter máis lembranzas da vitoria socialista do 82 que
do Mundial do Naranjito? Provocoume
algunha carencia non saber -ata fai un
minuto que o consultei en Google- que
fora Italia a que gañara ese ano e porén

que o meu pai me explicara na EXB que
o contrabando de tabaco non xeraba
riqueza na vila, que, ao contrario, supuña
competencia desleal para o pequeno
comercio e un fraude para un sistema
impositivo imprecindíbel por sustentar
a redistribución das riquezas? El non
usou esas palabras exactamente, claro,
porque estabamos nos oitenta e eu tería
once anos, pero a idea quedoume clara.
Como dicía a nai do meu amigo Pablo,
-outro neno que debe ter trauma porque
estaba politizado-, é vital aprender a
distinguir o que está ben do que está
mal independentemente do que a ti te
conveña máis. Iso é bo, non?
Que queredes que vos diga, na miña
opinión,- e de dala vai esta sección-, o
erro é pensar que a política só lle afecta
as persoas a partir dunha determinada
idade e, de paso, “despolitizar” a escola.
Así nos vai. Afastamos das aulas ou
reducimos á mínima expresión a análise

política ou o debate ideolóxico porque
iso é adoutrinar ao alumnado, e seica é
mellor crear rabaños. Pero podemos permitirnos como sociedade crear unha xeración que á hora de votar non saiba
distinguir entre as distintas opcións?
Que a forza de non estar informada
poida chegar a crer que o fascismo é un
concepto tolerable en democracia? Que
non saiba ver con espírito crítico un telexornal e trague as consignas marcadas
pola batuta do capital? Eu creo que non,
e non invento nada novo. Xa a principios
do século XX tiñan claro que a verdadeira
democracia pasaba, indefectiblemente,
por un pobo alfabetizado. A II República
–outro tempo marcado polo descoñecemento- apostou polo espírito da Institución Libre de Enseñanza, que entendía
que o destino da escola non era formar
man de obra senón unha cidadanía ilustrada. A prioridade na preparación do
capital humano non deben ser os centros

de traballo senón a propia sociedade. Só
iso nos fará mellores, pero non estamos
avanzando.
Apenas uns días despois daquel
chío chegoume a ameazante mensaxe
dun home que enmascaraba a súa
identidade baixo un deses perfís con
nomes parvos de interese freudiano, e
dicía ser pai da alumna dun centro ao
que fun dar unha charla sobre malos
tratos. Que para el falar de violencia
machista fose politizar, reafirmoume
no meu convencemento de que levar a
ideoloxía as aulas nunca pode ser malo.
O contrario da política, das cousas da
polis, das cousas que competen a cidade, a todos e a todas como sociedade,
é a ditadura, o fascismo, e diso xa tivemos dabondo durante anos.
Así que, para min, o único debate
posíbel naquel chío de Sara era escoller
entre o bocata de chourizo e o de Tulipán con azucre. Eu téñoo ben claro.
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redondela

AER rexeita o convenio do GES proposta pola Xunta
REDONDELA

A Agrupación de Electores/as de
Redondela (AER) decidiu unanimemente na súa asemblea mostrarse en
contra da firma dun convenio, presentado pola Xunta de Galiza, Deputacións
e FEGAMP, para a creación dun GES
con subsede compartida en Redondela
e Mos, para actuar nos concellos de
Redondela, Mos, Pazos de Borbén e
Soutomaior. A proposta para asinar
este convenio, que se tratou nunha comisión este luns 5 de abril, será levada
a un pleno extraordinario.
Un convenio similar xa fora presentado
ao Concello de Redondela no 2013. Naquel momento o convenio foi rexeitado
nunha Xunta de Portavoces e o goberno
do PP de Javier Bas decidiu non levalo
ao Pleno. Agora presentan algunhas modificacións, para executar só neste 2021;
modificacións que foron estudadas polo
persoal técnico e xurídico do Concello,
que informou desfavorablemente dun

xeito igual de contundente que no 2013.
Na comisión de hoxe quedou demostrado que este convenio presentado
ás présas e correndo é unha imposición
política e partidista. AER, como grupo
político socio de Goberno, solicitou que
non se presente o convenio para a súa
aprobación no pleno, visto o informe
técnico/xurídico tan claro e demoledor;

que deixa en evidencia o carácter lesivo
do mesmo para o Concello de Redondela
como administración pública. AER pediu
argumentos ao “grupo socialista” para
rebater os informes técnicos e xurídicos
do Concello; e que explicasen por que
se leva este convenio a pleno con eses
informes desfavorables. Non houbo resposta.
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M

ucha, a da Praia, ten uns ollos redondos como plenilunios e brillantes
como o salitre. Se fas o exercicio de concentrarte neles parece que os trasparentas,
traspasándoos coma un catéter que ascende
pola anatomía da humanidade deica chegar
ao corazón.
Cando Mucha era rapariga acompañaba
o papai na chalana que ía á illa de San Simón. Unha travesía curta pro suficiente
pra distinguir a distancia entre o cautiverio
e a liberdade condicional.
Ao manobrar prao desembarco no peirao, a pícara outeaba praos homes de miradas arrastradas. Eran os presos políticos
que enchían o campo de concentración
en que se convertera o arquipélago de
Meendinho.
Mucha intimou coa filla dun garda.
Entre elas estableceron unha rede de
correspondencia bañada de candor. Os
presos pasábanlle cartas ás agochadas.
Letras pra tranquilizar a familia ou
pedir roupa ou xabón ou comida. Máis
nada, porque a urxencia era alimenticia
e sanitaria.
Xa en terra, a cativa distribuía os recados. Con ese pequeneiro xesto precipitaba
o acougo en almas aterradas. En Redondela

A SOLIDARIEDADE É FEMININA

XURXO MARTÍNEZ GONZÁLEZ / Escitor

asentáranse familiares dos presos. Algúns
quedaron aquí pra sempre, como o escritor
Diego San José, autor do libro De cárcel
en cárcel.
Na vila dos viadutos artellárase un
círculo de solidariedade de substancia feminina. Elas sostiveron, nos seus ósos e
músculos, a dignidade do ser humano.
Elas constituíron un valo de resistencia
solidaria. Elas puxeron o corpo perante
as identificacións dos novos mandos militares ou os chivatazos de seres ruíns
desexosos de arranxar contas e gañarse
calquer favor.
Algunhas mulleres foron interrogadas. Escoitei dicir que, ás veces, viñan
buscalas no crepúsculo do día e pasaban
a noite fóra, retidas, mentres no casal
familiar a inquedanza carcomía os órganos polos que flúe a vida. Noutras
ocasións, os falanxistas petaban nas
portas das casas ao berro de “Rojos,
fuera”, sinalando publicamente esa casa
de “maos españois”. Fixeron marchas
con mulleres rapadas polas rúas centrais

pra gozo sádico do feixismo. Empurraban, cuspían ou insultaba a señoras,
nais de militantes republicanos de esquerdas, que carregaban apenas unha
empanada ou un bolo de pan praos seus
fillos presos.
Todo isto é memoria viva en moitas
vivendas de Redondela. Esta lembranza
quente chegou a min en distintas conversas
mantidas con Manuel Puga, Tono Orge
ou Ángel Barros. Ou tamén na fala cos
membros do Colectivo Republicano ou do
Obradoiro Monroy. Os detalles do contexto
linos nos libros de Gonzalo Amoedo, Roberto Gil Moure ou Carlos Antuña. E mesmo chegou en formato audiovisual con
Aillados.
Neste 2021 o Concello de Redondela
honra a súa memoria por acordo unánime.
Feliz concordia! Pro ademais do recordo
debe pervivir o exemplo. As crianzas deben
coñecer o sucedido (unha forma é o libro
de Eva Mejuto, A lavandeira de San Simón),
as persoas adultas tomar conciencia da
heroicidade daquelas mulleres e as familias

recibir a sensación de gratitude que un
pobo lle ofrece.
É ben aclarar que as “madriñas” (como
se lles coñece) eran máis ca lavandeiras.
Cada unha facía o que podía: houbo casas
onde se cosía, salas onde se gardaban
paquetes, artesas onde se puña comida,
cuartos onde durmían familiares… todo
praos presos políticos retidos na illa de
San Simón.
No ano 1995 a asociación Xanela homenaxeara estas mulleres. Daquela aínda
vivían algunhas. Elas levaron consigo retallos de memoria cos cales conformar
esta paisaxe solidaria.
Neste planeta, que son os ollos humanos, gárdanse instantáneas da vida,
que ás veces é xenerosa connosco e outras
é fodida de máis. Todo é caer e erguerse.
Iso fixeron todas estas mulleres que souberon das torturas e asasinatos sucedidos
na guerra. E aínda así, co medo instalado
na alma,a ntepuxeron os valores humanos
fronte á barbarie feixista.
Por iso, cando escoito referirse a este
lugar coma a “Vila dos Viadutos”, penso
se non sería máis expresivo, xusto e definitorio falar de Redondela coma a “Vila
Solidaria”.

Na Pantalla Cesantes

682 152 025 - 886 310 577
Coñéce a nosa tenda On Line

www.floristeria candela.es
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A CUADRILLA DOS CHOKOSLOVAKOS DE REDONDELA

entrevista de Marcos Santos

“OS CHOKOSLOVAKOS VIÑEMOS PARA QUEDARNOS”
Desde a temporada 2018 -2019 un grupo de seareiros asolaga os currunchos do
campo de Santa Mariña de ledicia, emoción e paixón para animar aos xogadores do
choco nos seus partidos. Desde o mes de febreiro deste ano están constituídos
oficialmente como a primeira cuadrilla de seareiros da historia do choco. Nós
falamos con Hugo Pazos e Xaime Villaverde o presidente e o vicepresidente da
cuadrilla. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa.
Malia termos unha historia moi importante nunca se oficializara unha
cuadrilla de seareiros do choco. Como
xorde a idea?
Ben, foi cando estabamos xogando as
eliminatorias de ascenso de preferente a
terceira. Como sabes non dabamos
subido, e un día tomando unhas cervexas
falamos de que cando acadarmos o ascenso fariamos unha cuadrilla.
Podemos dicir entón que a primeira
cuadrilla oficial do choco, sae dun
bar?

Pois si, podes dicilo porque é así. Foi
naqueles pasados tempos felices nos que
se podían tomar cañas de noite nos bares.
En que situación deportiva se encontra
agora mesmo o equipo?
Na disputa dunha fase de ascenso que
de conseguir subir levaríao á 2º categoría
da federación española. O obxectivo da
temporada, a permanencia, xa está conseguido. Agora todo o que poida vir a
maiores benvido sexa. Se puideramos
quedar entre os dous primeiros e pelexar

ata o final polo ascenso, e nós viaxar a
ver as eliminatorias, sería marabilloso.
No actual contexto sanitario a posibilidade de asistir aos partidos de fóra
limitouse moito , non?
Si, agora ir ao fútbol , como a calquera

outro espectáculo, está moi complicado.
É normal que ante as limitacións se lle
dea prioridade aos afeccionados de casa.
O fútbol cambiou moitísimo desde que
a pandemia sanitaria é a nosa compañeira
vital.

Brasería Jose

XÄ
V{ÉvÉ
wx
bÜÉ
En Chapela, na praia de Arealonga

Proba as nosas espectaculares carnes e
gózaas nunha contorna privilexiada

En Redondela, na estrada de Pazos (Antigo bar Puskas).
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No último partido da fase regular, contra
o Pontellas, a falta de 10 mnt estabamos
fóra das eliminatorias de ascenso, ata
que chegou o gol salvador..
Si, o gol de Alberto Suárez. Supuxo
unha explosión de ledicia equiparable
en intensidade ás ondas xigantes dun
maremoto. Eu creo que nese partido
perdín tres anos de vida.
E comezamos as eliminatorias gañando
en Abegondo?
Un resultado histórico abofé. Despois
de nove temporadas en terceira gañamos
na casa do Depor B, por vez primeira.
Algún xogador ao que admiredes especialmente?
A todo o equipo.
Ai non, iso non vale. En A Nova Peneira non admitimos a ambigüidade.
Hai que mollarse¡¡¡
Ha ha ha ha. Pois ben, se cadra polo
tempo que levan e polo que significan
imos destacar a Comis e a Cortegoso.
Ben, eu creo que Comis é un pouco
chokoslovako?

Ha ha ha ha. É certo que os goles que
marca soe celebralos con nós.
E a Cortegoso fostes miralo cando
xogou coa selección galega?
E tanto que si. Galicia 2-Castilla La
Mancha 0.
O que máis me gusta da vosa cuadrilla
é que vós declarades “antifascistas”.
Por suposto. Somos un grupo plural,
con sensibilidades diversas, pero de esquerdas e que está radicalmente en contra
do racismo , da xenofobia, da intolerancia
e de todo o malo que significa a ultra
dereita.
E que lle diriades aos que din de non
mesturar o fútbol coa política?
O fútbol é parte da vida e todo na vida é
política. Os que din iso curiosamente
son todos de dereitas.
Algo que tamén me gusta moito é que
sempre acabades facendo moi boas
migas cos grupos de seareiros dos
equipos rivais?
Hai que tratar ben a todo o mundo e respectar os sentimentos dos demais. É a

única maneira de vivir de maneira civilizada. Cómpre dicir que cando nós
fomos a Cangas ou á Estrada tratáronnos
xenial nos dous sitios.
Que sentides cando das ringleiras do
Choco saen xogadores como Pablo
Couñago ou Iago Bouzón que chegan
á elite do fútbol?
Un orgullo inmenso desde logo.
Creo que contra as arbitraxes protestades moito?
Ha ha ha ha. Supoño que como todas as
afeccións do mundo. De feito a nós non
nos gusta cando alguén é moi agresivo
cos árbitros e cae no insulto. Hai que
respectalos pois eles tamén están traballando e poden equivocarse.
Explicádenos o voso canto de que
“Santa Mariña non é un cine”?
Refírese ao universal que é o sentimento
choqueiro para calquera redondelán.
Que é o sentimento choqueiro?
Iso mámase desde neno, desde que os
noso pais nos levaban ao campo de
terra. O Sentimento choqueiro está indi-

solublemente unido a Redondela. Son
os viadutos, e a Picota, e a praia , e as
feiras do 6 e o 21, e a festa da Coca, e a
festa do Choco, e o entroido de verán, e
o carballo das cen pólas, e a illa de San
Simón, e o arte lixo, e milleiros de emocións máis que non caberían nin en
todas as páxinas do xornal. E porqué
non dicilo, o sentimento choqueiro tamén
é Lareira coa Peneira, ao lombo, desde
o Salgueiral ata Santa Mariña.
Ha ha ha ha .Moitas grazas, quedamos
logo emprazados para facer a seguinte
cando consigamos o ascenso a segunda?
Aceptamos encantados o reto, claro que
si. Dicir tamén que nós somos un colectivo
aberto a calquera seareiro ou seareira
que queira participar con nós e desde
logo que será moi ben recibido.
Págase cota?
Non, é de balde.
Os chokoslovakos viñeron para quedarse?
Si claro esa é a nosa intención.

O TE U
XOR N AL
E N G AL E GO
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entrevista de Marcos Santos
ÓSCAR COMIS, XOGADOR DO CHOCO

“TIVEN OFERTAS PARA
DEIXAR O CHOCO, PERO OS
CARTOS NON PAGAN A
COMODIDADE QUE SINTO
NESTE EQUIPO”
Óscar é un dos ídolos dos seareiros do Choco, e abofé que non podía
ficar fora das nosas páxinas. Despois de conversar coa cuadrilla
chokoslovaka pasamos un bo rato conversando cun gran xogador de
fútbol, e estupendo conversador, co que foi un pracer charlar
Cóntanos os teus inicios futboleiros?
Buff, xa choveu. Comecei con 5 anos
xogando no Matamá de Vigo, e estiven
alí ata que rematei os cadetes.
E despois do Matamá?
Fun para o Coruxo, e alí estiven 7 anos,
posteriormente estiven 4 temporadas no
Pontellas e finalmente cheguei ao Choco.
Esta é a sétima temporada en Redondela.
Que tal te tratamos os choqueiros?
Moi ben claro. De non ser así non estaría
sete anos xogando aquí
Aínda che quedan algúns aniños non?
Xa teño 34 anos, moitos, o que se di
moitos, non creo que me queden. Pero

eu síntome ben, encántame xogar ao
fútbol, encántame defender as cores do
Choco e procurarei aguantar o máximo
de anos posibles.
E con 34 anos aínda se pode mellorar?
Sempre se pode mellorar.
A túa carreira vala rematar aquí?
Supoño que si, sería moi raro que acontecera o contrario.
Nestes sete anos no Choco, tiveches
algunha oferta?
Si, algunha si que tiven. Pero aínda que
soe a tópico vouche dicir que prefiro
perder cartos e estar absolutamente cómodo como estou en Redondela.

Como un centrocampista, coma ti,
marca tantos goles?
Non é que marque tantos, gustaríame

marcar moitos máis, pero supoño
que será porque de pequeno xogaba
de dianteiro e algo sempre queda.
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Un centrocampista debe ter calidades
tanto para o ataque como para a defensa, aínda que no meu caso recoñezo que se me dá mellor a faceta
ofensiva.
Como valoras o voso papel nesta liga?
Ben, eu penso que o obxectivo principal
que é manter a categoría xa está acadado, agora temos que dar todo o que
teñamos nesta fase de eliminatorias e
todo o que se poida conseguir será estupendo.
Poderemos acadar o ascenso?
Como xa che dixen, o obxectivo principal

xa está logrado. Imos gozar dos partidos
que queden, dalo todo claro, e todo o
que veña benvido sexa.
Ti tes un traballo que supoño duro,
estás nun centro de persoas con dano
cerebral, pero imaxino que tamén
será moi gratificante?
Si, si que o é. Axudar a mellorar a
calidade de vida das persoas é moi importante para min.
Tan importante como xogar ao fútbol?
O traballo e o lecer son dous aspectos
necesarios da vida. No meu caso persoal
son feliz en ambos.
Dinme a cuadrilla dos chokoslovakos
que ti es un dos seus ídolos, por que?
Non sabería dicirche, pero para min é
un orgullo claro.
E cando a afección comeza a berrar o
teu nome que sentes?
Un pouco de vergonza a verdade.
Terás que dedicarlles un gol?
Por min dedicáballes un cada domingo.
Oxalá puidera marcar un en cada partido.
Cortegoso seica é o outro referente
emocional dos chokoslovakos. Que

WWW.VIVEALNATURAL.ES

tal con el?, levádevos ben, ou hai envexas entre os dous?
Ha ha ha ha ha. Non, envexa ningunha.
É máis, podo dicirche que despois de
sete anos que levamos compartindo vestiario, somos amigos.
Creo que, cando se podía, erades moi
afeccionados a argallar ceas entre vós,
e penso que algunha responsabilidade
tes ti, non?
Ha ha ha. Entre Félix e eu andamos aí.
O que pasa é que as veces Félix non
cumpre moi ben con ese tipo de responsabilidades. De feito o premio á peor
cea da historia do Choco meréceo Félix
sen dúbida.
Ha ha ha ha. Mira que teño previsto
entrevistar a Félix proximamente.
Faino claro, se o digo con moito
cariño. Félix e eu somos amigos ,
pero a realidade é a realidade. E a
peor cea da historia do choco é responsabilidade de Félix.
Ti marcaches o gol da vitoria no
campo do Depor B, Cóntame que pasou no vestiario?
Ostia¡, e como chegou iso á vós¡
Un xornalista nunca revela ás súas

fontes. Tes que contalo ti, senón vouno
contar eu.
Ha ha ha ha. Foi unha charabisca, pero
unha broma moi sa e sen acritude algunha.
Verás, eu son moi celtista, de feito fun
moitas veces a Riazor a ver xogar ao
Celta, e chupei brincas a esgalla. Pois
ben, despois desa importante vitoria,
con gol meu, estaba tan feliz que cando
me retiraba ao vestiario cruceime con
Valerón e comecei a cantar: “Valerón,
Valerón, Valerón¡¡¡”.Ademais tiña unha
espiña chantada.
E logo?
Hai dous anos, xogando alí por un problema nas equipaxes tiven que xogar
cun pantalón do Depor. E non che vou
contar as brincadeiras que tiven que aturar.
Para rematar Óscar, cres que a sociedade de Redondela apoia ao Choco
todo o que che gustaría?
A min gustaríame máis claro, pero
tanto das institucións como do pobo
en xeral. De feito creo que algo máis
de apoio é o que lle faría falta ao
equipo para poder estar nunha categoría
superior.

O CICLO DE MAIO
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A

XOÁN ALONSO
Corresponsal en Euskadi de A Nova Peneira

primavera está chegando ó seu cumio
e a floración dos vexetais corresponde
aos días en que a natureza se amosa
máis esplendorosa.
Ainda que o seu comezo e remate
moito ten que ver co clima, na zona europea o Ciclo de Maio comeza na primeira
quincena de Abril ata finais de Maio, arredor dun mes.
Compre ter en conta que moitos autores alongan este ciclo ata o solsticio de
verán, coincidindo ca festa de San Xoán e
quedando, deste xeito, a floración e frutificación vexetal dentro do mesmo período. Na cultura popular o mensaxeiro
deste gran acontecemento, chegando de
lonxanas terras, é o Cuco.
Esta figura animal aparece en moitas
das estrofas ou coplas cantadas ao longo
dos anos na representación dos Maios.
Coma non podía ser doutro xeito,
Galiza non foi allea a tan importante
acontecemento e xa dende a noite dos
tempos, de cando comezaron a traballaren
a terra e domesticaren os animais, veñen
festexando o Ciclo de Maio.

CAFETERÍA

En termos xerais as manifestacións
propias desta tempada poderíanse agrupar
de tres maneiras ben diferenciadas; unhas,
as prolíficas, para alonxar o mal da terra;
outras, as propiciatorias, co galo de propiciar unha boa colleita, unha boa pesaca
ou mesmo a reprodución; e por último, e
non menos importante, as lúcidas, para
anunciar e festexar o estourido da primavera.
O Ciclo de Maio non se cingue tan só
ós Maios, pois estes non son máis ca
unha das manifestacións que denominariamos lúdicas, por seren os cativos e
cativas as protagonistas e por estaren
adicadas sobre todo a anunciala eclosión
primaveral.
Na Galiza houbo e aínda hai, segundo
os casos, prácticas vencelladas ca agricultura ( manifestacións agrarias) como
ben pedería ser a denominada Alumealo
pan, nos concellos de coruñeses de Rois e
na Serra de Outes.
Manifestacións pecuarias, coma por
exemplo nos Ancares onde xa a principios
de século adornaban as vacas con flores
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no primeiro de Maio.
Manifestacións mariñeiras, en particular nas rías Baixas coa fin de arredar o
mal da embarción.
Manifestacións lúdicas, que coma ben
dixemos anteriormente facíanse para celebrar a chegada da primavera
Manifestacións amorosas, nas que ca
chegada da primavera considerábase esta
unha data axeitada para o amor. Aínda
que poucos restos quedan destas práticas
compre destacar as de Luaña ( A coruña)
onde o mozo que pretendía unha moza
facíalle entrega dunha póla de xesta florida.
E para rematar, as manifestacións Cristiás
ou cristianizadas.
Coma ven acorrendo ó longo da historia
a igrexa sempre tivo dous xeitos de controlar a vidas nos pobos. Ben prohibindo
as celebración pagás ou adaptando estas
expresións á súa ortodoxia que de seguro
co paso do tempo se esquecería a súa
orixe. Na Galiza téñense defendido diferentes opinións sobre a orixe destas festas
coma a Céltica defendida por Manuel
Murguía, a do mundo clásico greco-ro-

mano da man de J.Inzenga ou a idea do
historiador Benito Vicetto que se centra
nos Suevos.
Este breve resumo amosa que foron
poucos os pobos antigos que nos contaron
con práticas relacionadas co Ciclo de Maio.
Os nosos devanceiros non deberon ser
alleos a tal suceso natural e por iso, xa
dende a prehistoria é de supoñer que contasen con algúns deste cultos.
Para máis información aconséllolles
ler o libro de Clodio González Pérez, A
festa dos Maios.
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Maio: chegamos ao ecuador da lexislatura

PEDRO M. CORTEGOSO GAGO
BNG de Marín

próximo mes de maio cumpriranse
dous anos das eleccións municipais.
Chegamos á metade da lexislatura e podemos comezar a facer balanzo tanto da
actuación do goberno municipal como
da oposición.
É bo que o pobo examine e poña
nota aos seus representantes, gobernen
ou non, pois todas as candidaturas presentan un programa electoral, un compromiso coa cidadanía e deben dar conta
do que levan feito.
Foron unhas eleccións onde o PP,
cunha pequena competencia no campo
da dereita representada polo extinto
Ciudadanos e a incomparecencia da extrema dereita, voltou acadar unha nova
maioría absoluta.
Con esta sobrada maioría o PP, con
alcaldesa-deputada a tempo parcial, limitouse a facer a mesma xestión que
nas lexislaturas anteriores: deixarse levar. Sen grandes proxectos, sen ter un
modelo para sacar Marín do letargo,
facendo favores aquí e alá, sen meterse

en moitas fonduras e evitando calquera
conflitividade.
Porén, temos que recoñecer que o
PP de Marín ten unha estrutura, podíamos denominala rede caciquil, de
gran implantación. Mais tamén temos
que dicir que xoga coas cartas marcadas
e non só polo exceso de financiamento
de orixes escuras. Este partido ten unha
sobre representación nos medios de comunicación, tanto nos tradicionais como
nos novos medios dixitais, mentres a
oposición e fundamentalmente o nacionalismo é arrombado ou directamente
ignorado.
En canto á oposición hai que recoñecer que ten moi difícil competir cunha
maioría absoluta tan contundente e
cunha “paz social” que parece se vai
manter até o final da lexislatura. Non
hai grandes conflitos, non hai grandes
mobilizacións e, por se isto non chegara,
levamos mais dun ano atrapados coa

pandemia que paralizou o mundo.
Con todo chama a atención a actitude
“suave e amábel” do PSOE, que con
cinco concelleir@s podería sacarlles
maior proveito. Este partido mantense
na súa liña habitual esperando que o
mana chova do ceo, neste caso que veña
de Madrid, e deixase levar pola inercia
de estar gobernando no estado.
O BNG está, a nivel local, nunha situación de debilidade institucional cunha
única representante no concello, resultado da súa convulsa historia en Marín.
Porén, isto non debería ser problema
para unha organización acostumada a
facer todo a base de “pan de millo” e
sen apoios financeiros, empresariais e
mediáticos.
Con todo, e pese as dificultades, podemos afirmar que o BNG está mantendo
certa iniciativa e recuperando certa capacidade de mobilización, especialmente
na reivindicación dunha sanidade pública

e presencial.
O nacionalismo en Marín ten o reto
de ampliar e recuperar unha base social
que buscou outras alternativas, que
hoxe xa non existen. Con ideas claras,
coherencia e moito traballo é posíbel
ser o que foi onte e lograr construír
unha alternativa á maioría que hoxe
ten emprestada o PP.
Temos que facerlle ver ao pobo de
Marín que o nacionalismo conta cun
instrumento serio e traballador, que
sempre está cando debe estar con propostas e alternativas para mellorar as
condicións de vida, para facer Marín un
lugar máis habitábel, para defender a
nosa sanidade pública, para defender
os nosos sectores produtivos.
Vai ser un camiño longo e non é recomendábel sprintar para chegar á meta.
Nesta maratón debemos correr con intelixencia e sen buscar atallos que nós
leven ao precipicio.
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LETRAS GALEGAS 2021, XELA ARIAS
O Día das Letras Galegas é un día de festa no noso país iniciado no ano 1963 pola Real Academia Galega para
homenaxear a todas aquelas persoas que destacaron pola súa creación literaria en galego ou pola defensa da
nosa lingua. Cada ano dedícase a unha persoa diferente, escollida pola Real Academia Galega, e un dos
requisitos para poder optar a este recoñecemento e ter falecido polo menos dez anos antes da homenaxe.
Desde a instauración desta celebración, soamente en 1998 houbo unha dedicación conxunta aos poetas
medievais Martín Codax, Xohán de Cangas e Mendinho.
A data da celebración, o 17 de maio, débese a que este mesmo día, en 1863, publicouse en Vigo o primeiro
exemplar da obra “Cantares Galegos”, da gran Rosalía de Castro, que marcaría o inicio do " Rexurdimento" ou
renacemento cultural de Galicia. Este día é festivo en Galicia e este ano esta dedicado a unha brillante muller
chamada Xela Arias, poetisa, escritora e tradutora dedicada a docencia nos últimos anos da súa corta vida.

X

ela Arias comezou a súa andaina
pola vida un 4 de marzo de 1962
en Sarria, Lugo. O nome que lle deron
os seus proxenitores Amparo Castaño
López e Valentín Arias López, non foi
Xela, senón María de los Ángeles.
En 1984 María de los Ángeles pasou
a ser María dos Anxos, pero desde os
seis anos chamárona sempre Xela e
no ano 1995 conseguiu que un xuíz
autorizara o cambio de nome e así
pasou a ser Xela Arias Castaño.
Ata os sete anos estudou na Granxa
Barreiros, nun proxecto cunha orientación agraria e integración da cultura
galega cos ciclos da natureza. Posteriormente trasládase a Vigo coa súa
familia, ingresando no Instituto Castelao situado no barrio do Calvario.

Deixou os seus estudos cando estudaba
COU, para empezar a traballar en Edicións Xerais de Galicia, en 1979, ano
de fundación da editorial, xunto a Xulián Maure Rivas e Roberto Pérez
Pardo. Primeiro traballou como empregada de oficina, despois na creación
e investigación, e entre 1990 e 1996
como correctora e editora.
Xela non só formaba parte De Edicións Xerais de Galicia, xa desde o
ano 1980 cando apenas alcanzaba a
maioría de idade, empezou a publicar
en xornais e revistas como A Nosa
Terra, Diario 16 de Galicia, Faro de
Vigo, Xornal de Noticias do Porto,
Dorna, Tintimán, Carel ou Katarsis.
Colaborou tamén en publicacións como
Festa dá Palabra Silenciada, Luzes de

Galiza ou no Boletín Galego de Literatura e formou parte do consello de
redacción de Viceversa, revista galega
de tradución.
Entre tanto tamén comeza a súa
introdución no mundo literario en
1986 con “Denuncia do equilibrio”,
un poemario innovador. Con esta obra
deuse a coñecer e logrou ser finalista
do Premio Losada Diéguez. Neste
mesmo ano ingresou na Asociación
de Escritores e escritoras en Lingua
Galega.
Xela Arias tamén escribiu relatos,
algúns dos cales pódense atopar dentro da obra “Contos eróticos/ Elas”
de 1990. Ademais, no ano 1991, colaborou co desaparecido grupo de rock
vigués Desertores, rexistrando as le-
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tras dun dos seus discos, con cancións
baseadas nos seus poemas. Foi tamén
neste mesmo ano cando decide retomar os seus estudos e cursou Filoloxía
Hispánica na Universidade de Vigo,
licenciándose en 1996 pola Universi-
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Telf nave: 986 70 32 14 - Móvil 666 45 00 95
gonbelventas@gonbelmar.es
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dade de Santiago de Compostela, e
iniciando a especialidade en galegoportugués.
Nin o seu traballo, os seus estudos
e os seus escritos foron impedimento
para que Xela pensase na súa vida
persoal e decidise casar co fotógrafo e
matemático Xulio Gil Rodríguez en
1992, con quen tivo en 1994 ao seu
único fillo, Darío. Tres anos despois
do nacemento do seu descendente, en
1996, publicou “Darío a diario”, onde
ofrece unha reflexión sobre a súa propia experiencia como nai, cunha lectura
da maternidade afastada da visión
tradicional e desde o cotián.
A súa obra poética deuse a coñecer
tamén a través de libros colectivos
como “Palabra dá muller en 1992” ou
“Daquelas que cantan, Rosalía na palabra” de once escritoras galegas en
1997.

Nos anos 1999-2000 comezou a
exercer como profesora substituta de
ensino secundario, na materia de lingua e literatura castelá, en institutos
de Santa Comba, Moaña, Pontevedra,
Santiago de Compostela e Vigo para
rematar os seus últimos anos de vida
como docente en diferentes vilas de
Pontevedra, como Chapela, A Guarda
e Vigo.
Ademais da súa faceta poética, Xela
Arias dedicouse amplamente á tradución ao galego de diversos autores
como Jorge Amado, Camilo Castelo
Branco, James Joyce, James Fenimore
Cooper, Wenceslao Fernández Flórez,
Carlos Oroza, Gianni Rodari, Roald
Dahl, Juan Farias, Miguel de Cervantes,
Vicenç Beltran, Jan Terlouw, Bram
Stoker, Angela Carter, Charles Baudelaire e Jean Rhys.
O 1 de novembro do ano 2003 Xela
Arias falece moi noviña,
aos 41 anos de idade, nun
hospital de Vigo debido
a un ataque cardíaco e
foi enterrada no cemiterio Pereiró de Vigo.
Xela Arias supuxo un
modelo para novas xeracións. Participou en recitais poéticos ligados á
contestación política e
social, como o que tivo
lugar en 1982 contra a

entrada de España na OTAN, ou en
2002 en solidariedade coas persoas
afectadas polas consecuencias do afundimento do Prestige no MARCO e outro
coa Plataforma contra a Burla Negra,
organizado por ela xunto co escritor
Xosé María Álvarez Cáccamo en febreiro de 2003. Ese mesmo mes de
febreiro e en marzo leu unhas declaracións nas manifestacións que houbo
contra a Guerra de Iraq. Co músico
Fernando Abreu estaba a preparar un
espectáculo poético musical sobre a
súa obra “Intempériome”, que non
puido chegar a realizar e este mesmo
e último poemario foi editado o mesmo
ano da súa morte por Miguel Anxo
Fernán Vello.
A súa obra contribuíu á renovación
da poesía galega, co tratamento de novos temas e un estilo moi persoal e
cualificado de vangardista. Foi precursora do boom literario feminino que
se deu na poesía galega nos 90, xa que
moitos temas e características formais
das poetas dos 90 aparecen xa nos
seus primeiros poemas publicados nos
80. Ao non existir unha clasificación
rotunda por parte da crítica literaria
para as poetas desta época, adóitese
adscribir a Xela Arias á corrente de
"poesía de muller", xunto a poetas
como Yolanda Castaño, Olga Novo ou
Enma Couceiro, dado que boa parte da
súa obra aparece nos anos 90.

Xela Arias foi proposta en dúas ocasións para ser a figura homenaxeada
no Día das Letras Galegas nos anos
2015 e 2016, pero foi finalmente para
este ano 2021 cando por fin vai ser
homenaxeada, coma ben se merece.
En 2018 a Asociación Galega de
Profesionais da Tradución e da Interpretación creou o Premio Xela Arias
que recoñece o seu traballo como tradutora. A finais de decembro dese ano,
o pleno do Concello de Redondela
acordou denominar a biblioteca municipal de Chapela como " Xela Arias",
parroquia onde ela exercera como profesora. En xuño de 2019, continuando
co recoñecemento á escritora, o IES
de Chapela onde exerceu como profesora inaugurou un grafiti cun verso
do poema Independencia "Independénciome para que eu saiba onde quero
estar atada"
En 2019 a plataforma de crítica literaria A Sega dedicoulle o seu Día
dás Galegas nas Letras. A Sega, escolleu
o día 15 de agosto para celebrar cada
ano a figura dunha muller sobresaliente da cultura en xeral e da literatura
en particular.
Unha muller sobresaliente, brillante, comprometida e innovadora
era ela. Mágoa que a túa vida se truncase tan cedo e o teu falecemento nos
privase da túa magnifica obra, ata
sempre Xela.
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ebátese nestes días encol dunha polémica
nacida na lameira na que se converteu a
política do Reino de España, para sermos
exactos, na lameira fedorenta que é a política
da súa capital e na campaña miserenta das
eleccións autonómicas madrileñas. Na “España
de las polémicas”, esta última nace a partir
dun vídeo de precampaña da candidtura Unidas Podemos, un espazo político que, coas
súas virtudes e os seus defectos, se rebelou
dende o seu nacemento no máis atacado,
denostado e insultado de todo o espectro politico estatal, exceptuando as periferias, onde
as esquerdas independentistas xa temos talos
á hora de aturar as campañas intoxicadoras
das empresas mediáticas do réxime español.
Nun vídeo para redes, esta candidatura
da nova esquerda socialdemócrata, coloca ao
xornalismo español máis palanganeiro, vasalo
e servil diante do espello. Do espello da súa
manipulación, da súa propaganda e da súa
ira máis miserenta. De contado saltan todas
as alarmas no vértice VIP do gremio, e de
forma inmediata, tanto xornalistas “progres”
coma xornalistas “fachas” da caverna sacan
o seu máis lamentábel e hipócríta corporativismo para berrar aos catro ventos que eles
son intocábeis, que son sagrados, que están
tocados pola providencia e que calquera ataque
ao seu grei é un “ataque a la democracia”
[sic]. Pretenden dicirnos do xeito máis cínico
e vitimista imaxinábel que eles poden atacar
sen ser atacados, desenmascarar sen ser desenmascarados, insultar sen ser insultados.
Do contrario, trataríase dun ataque a “la libertad de expresión”.
Detrás de semellante hiperventilación,
sobreactuación e sainete grotesco co que reaccionan os nomes máis sobranceiros e co-

ñecidos da profesión está o medo a que se
destapen as súas miserias: a súa submisión
editorial e discursiva ás grandes empresas e
á banca, as súas relacións coas cloacas e coa
corrupción, a súa actitude cortesá coa monarquía máis ladroa e podre de Europa, os
seus negocios suxos con patrocinadores e
testaferros, a súa complicidade á hora de
tapar as torturas, os abusos policiais e as
vulneracións dos dereitos humanos no Estado
Español mentres se inventan as de Cuba, Venezuela e outros paises que non se someten
á orde mundial terrorista e criminal do capitalismo en fase imperialista.
Son lixo, xornalixo. Falan no nome do
xornalismo cando están a lixar o seu nome e
reputación. E, por suposto, non lle chegan á
sola dos zapatos ás e aos xornalistas de verdade. Aos subalternos, aos precarios, aos
subcontratados, aos que se deixan a pel por
erguer pequenos proxectos alternativos non
sometidos aos grandes poderes fácticos. Non
lle chegan á sola dos zapatos tampouco aos
reporteiros que son agredidos pola polícía do
réxime ou por bandas de fascistas, aos xornalistas despedidos por dicir verdades incómodas, aos que entran en listas negras “dos
de arriba” e teñen que malvivir traballando
por libre ou no anonimato, publicando moitas
veces con pseudónimos. A “normalidade democrática” do Reino borbónico.
Venme á cabeza Pepe Rei, xornalista galego, internacionalista e solidario, recentemente falecido e que fomos coñecendo grazas
a Ardi Beltza ou Kalegorria e ás súas visitas
estivais a Galiza, onde participaba nos 25 de
xullo nas manifestacións independentistas
da Frente Popular Galega. Pepe Rei foi xulgado
e procesado en varias ocasións por contar as

verdades. Os seus medios foron pechados e
censurados, e ningún destes “grandes nomes”
do xornalixo español se solidarizou con el,
todo o contrario. Venme á cabeza Rebeca
Quintáns, golpe a golpe. Véñenme á cabeza
Josu Muguruza e Xabier Galdeano, xornalistas
do diario Egin asasinados polo terrorismo de
estado español, ou Martxelo Otamendi, director de Egunkaria torturado baixo custodia
xudicial xunto con outros compañeiros por
facer un xornal en euskera. Para eles non
houbo “corporativismo”, abofé.
Á hora de exercer o oficio tamén hai

clases. Os acomodados non morden da man
de quen lles dá de comer, son submisos co
poder e tremendamente agresivos con que
ameace mínimamente os piares do mesmo.
Doutro lado están os traballadores e traballadoras dos media, os Xornalistas con maiúsculas, os que están a pé de rúa, os que arriscan
e os que están do lado dos desherdados e
oprimidos, os que, por exemplo, erguen con
moito sacrificio e poucas axudas proxectos
informativos populares e comarcais, como
esta A Nova Peneira. Son o proletariado da
información. Son a nosa xente.

Envíanos a túa factura e
AFORRA CON NÓS¡

669 920 499 - 986 954 818
info@soluzionenerxetica.es
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Libreiro de Bueu

sábado 17 de abril, ás 13:00 horas
e diante do monumento dedicado
a Johan Carballeira en Bueu, celebrábase unha pequena mais sentida homenaxe a este periodista e político
asasinado no mesmo día do 1937
A actual situación pandémica fai
que eventos que noutras ocasións
teñen maior duración e máis asistencia queden reducidos a actos máis
sinxelos, pero non por elo menos
importantes.
O mesmo sábado polo tarde, e
grazas á editorial Kalandraka e ao
Concello de Bueu, pequen@s e maiores gozaron da música de Paco Nogueiras e da arte de Marc Taeger,
quen viñeron presentar o seu librodisco EXTRA!
O aforo do Centro Social do Mar

Saúde

viuse reducido a 80 persoas, mais é
tal a necesidade que temos moit@s
de actos culturais que a organización
decidiu facer dous pases aumentando
o número de afortunad@s a 160. Por
suposto que tamén influíu o feito de
que a rapazada deste pobo participe
no disco e o moi queridos que son
Paco e Marc.
A experiencia da celebración do
FICBUEU fixo que se puidese imitar
o seu protocolo de seguridade e que
as 80 butacas utilizables destacasen
no medio das preto de 250 de aforo
real do CIM. Iso unido a pre inscrición
e ao control na entrada do local logrou un evento seguro para tódol@s
asistentes.
A mesma fin de semana houbo un
evento que encheu o peirao de Bueu

así como as rúas e a hostalería do
noso pobo. Foi o Campionato Galego
de Bateis organizado pola Federación
Galega de Remo, o Club do Mar Bueu
Teccarsa e o Concello de Bueu.
Pese aos esforzos da organización
lembrando por megafonía que hai
que seguir respectando a distancia
de seguridade, houbo xente que non
o quería entender. Así como veciños
que se saltaron o peche perimetral
dos seus Concellos.
@s deportistas federad@s teñen
todo o dereito do mundo a desprazarse para participar na competición.
@s seus seguidoras/es debería agardar un pouco e non poñer en perigo
a saúde comunitaria. Na nosa actitude
está a única esperanza de que isto
non empeore antes de alcanzar a inmunidade colectiva grazas á vacinación. Porque como agardemos aos
nosos dirixentes...
Hai dous meses solicitei na web

opinión

do SERGAS unha tarxeta por extravío
da miña. Na páxina poñía que estaba
en trámite pero non era así. Tiven
que ir ao Centro de Saúde a recoller
un impreso, pagar as taxas nunha
entidade bancaria e volver entregar
o comprobante de ter feito o ingreso.
Aproveitei para pedir cita médica
porque me saen unhas manchas nas
mans. Déronme cita... telefónica!
Para un asunto burocrático podo
entrar dúas veces no Centro de Saúde
pasando polo medio da xente amontoada na porta agardando a súa quenda para que se lle extraia sangue.
Para que o médico poda facer ben o
seu traballo non podo entrar.
Isto só ten un sentido: cansarnos
e que acudamos a un seguro privado.
E non deberíamos permitilo!
Temos moi bos sanitarios, só falla
o xestor.
INVIRTAMOS EN CULTURA, DEPORTE E SAÚDE!

RAMÓN
CABANILLAS,
105
MOAÑA
986 31 56 25

restaurante - arrocería

El Puerto
Palmás, 57 - Puerto de Domaio - Moaña
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entrevista
ANTÓN BEIRAS, AVOGADO

“NO CERNE DESTA QUERELA NON ESTÁ O DEBATE ENTRE A
MONARQUÍA OU A REPÚBLICA. ESTÁ A EXISTENCIA DUNHA
MONARQUÍA QUE NON FUNCIONA COS ESTÁNDARES ESIXIBLES.
UN MONÁRQUICO DEMÓCRATA TEN QUE APOIAR A QUERELA”
A Asemblea Republicana de Vigo
interpuxo unha querela contra Dolores
Delgado, fiscal xeral do estado, e contra
Jesús Gascón, director da Axencia
Tributaria, por suposto trato de favor ao
anterior xefe do estado. O avogado
vigués Antón Beiras é quen presentou a
demanda no Tribunal Supremo. Nós
achegámonos ata o seu despacho a
conversar con el. Velaí vai o que deu de si
a nosa visita
Esta entrevista facémola no mes de
abril, supoño que un mes moi bonito
para un home que leva a bandeira da
República prendida na chaqueta?
Abofé que é así, pois o 14 de abril é o
aniversario da instauración da República.
Estás de acordo con aquela afirmación
de Julia Otero cando dicía que “ra-

cionalmente só se pode ser republicano”?
Si, estou de acordo claro. O feito de que
a xefatura do estado recaia de maneira
permanente nunha persoa, que sexa hereditario para a súa descendencia e centrándonos no caso de España que se lle
dea preferencia ao varón sobre a muller
é un anacronismo absoluto.
Porén, en Europa hai sociedades nas
que a monarquía parece consubstancial .Ti cres que tamén neses estados
acabará por desaparecer?
Probablemente si. Pero eu creo que nas
monarquías parlamentarias avanzadas,
que non é o caso de España, ten unha
connotación ritual. É unha tradición simbólica, como tantas outras , na que a
figura do xefe do estado é meramente
decorativa.
A monarquía española está tocada
polo estigma da súa orixe, procedente
do dedo dun ditador fascista?
Evidentemente. A forma do estado non
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puido ser consensuada na transición
política, pois nas posicións políticas do
exército e da igrexa algo diferente era
impensable e de ningún modo tería
sido negociable, de aí que Felipe González e Carrillo renunciaran á aposta
republicana.
Por que non foi un escándalo aquela
confesión de Suárez a Victoria Prego
na que recoñecía a fraude que supuxo
meter a monarquía no medio do texto
da “Lei para a Reforma Política”?
Eu creo que eran tan grandes as ansias
de liberdade que unha vez morto o
ditador a transición foi un acordo de mínimos e eu penso que as forzas de esquerda renunciaron á pelexa pola República como un mal menor. Entendo que
o que di Suárez non responde á realidade,
a razón non é que perderan os monárquicos, senón que en realidade non
estaba no paquete negociador.
A arquitectura do estado en forma de
monarquía era intocable?

Absolutamente intocable. O que dixo
Suárez é unha forma de eludir dicir a realidade : que as forzas vivas do exército,
igrexa e gran capital non permitirían
outra cousa.
Antes de entrar na querela, Antón,
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quero falar da xustiza. O mundo da
xudicatura española está, en xeral,
politizado en posicións dereitistas?
Os xuíces son fillos de familias podentes.
E por regra xeral a xudicatura é unha
institución conservadora.
Iso implica unha mingua da súa capacidade de impartir xustiza de maneira ecuánime?
Non. Eu creo que por enriba da ideoloxía,
que si é maioritariamente conservadora,
a inmensa maioría dos xuíces son neutrais,
imparciais e administran xustiza o mellor
que poden e saben.
Falemos da querela, ti preséntala en
nome de?
A Asemblea Republicana de Vigo.
Contra quen te querelas?
Eu quero aclarar que a querela non pretende pór enriba da mesa o debate entra
a monarquía e a República senón pór en
cuestión o que entendemos como un
pésimo funcionamento de dúas institu-

cións básicas en calquera estado de
dereito como son a fiscalía xeral do
estado e a axencia tributaria. Son as
dúas institucións cun poder máis grande
de inxerencia nas vidas e nas facendas
dos cidadáns. E ambas institucións miraron para outro lado no caso do anterior
xefe do estado. Todas as querelas preséntase contra persoas físicas e neste
caso facémolo contra a máxima responsable da fiscalía, Dolores Delgado, e
contra o máximo responsable da AT,
Jesús Gascón
En que te baseas para afirmar iso?
Levan dous anos dicindo que o están investigando, filtrando novas á prensa pero
sen emprazalo. A AT o que ten que facer
cando ten indicios da existencia dunha
fraude é emprazar ao presunto defraudador. Ese emprazamento inmediatamente
interrompe a prescrición das obrigas tributarias. Como sabes son catro anos os
que se poden investigar, pero se non

emprazas ao suposto infractor os feitos
que puidesen ser delituosos van prescribindo. Nin a AT emprazou, nin a fiscalía
denunciou de maneira que entre eles
dous converteron un dereito, o dereito a
regularizar a situación tributaria mentres
sexa unha regularización espontánea,
nun privilexio para o rei emérito.
Por que?
Porque a través da prensa a mensaxe
que se lle estaba dando aos avogados do
emérito era: Regularizade xa
Serían só mensaxes indirectas a través
da prensa, ou tes constancias dalgunha
mensaxe directa en contactos co equipo
xurídico do emérito?
Na querela non acusamos de negociacións
prohibidas porque non temos a proba.
Ante que tribunal presentas a querela?
Ante o TS pois Dolores Delgado é aforada. Se se admitise a trámite non é descartable que se desgaxe, e a acción

contra o director da AT vaia a un xulgado
ordinario para que puidese ter dereito a
unha segunda instancia.
Está presentada?
O 18 de marzo.
Temos algún tipo de resposta?
A día de hoxe,9 de abril, non.
Obxectivamente que expectativas tes?
Obxectivamente os feitos teñen que ser
investigados. En calquera monarquía
parlamentaria avanzada estes feitos non
serían imaxinables.
E pensas que a querela vai ser admitida
a trámite?
Eu creo que a posición intelixente do
TS debe ser admitila a trámite, porque
non facelo sería máis do mesmo. Mira
para outro lado a AT, mira para outro
lado a fiscalía e agora mira para outro
lado o TS.
Se non se admite a trámite mudarías
a túa posición intelectual de que a
maioría dos xuíces españois adminis-
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tran xustiza de maneira imparcial?
Non, porque o TS non é a maioría dos
xuíces.
Ha ha ha ha moi boa resposta. Se non
se admite vas recorrer?
Si claro, ante o plenario.
E se si se admite a trámite sorprenderíache que chegara a abrirse xuízo
oral?
Sinceramente si. En España unha acusación contra dúas institucións tan importantes sería sorprendente.
No caso de que levaramos unha sorpresa e se chegase ao xuízo oral a
Asemblea Republicana de Vigo sería

acusación particular, pero entendo
que a fiscalía non acusaría?
Non claro, sería absurdo que a fiscalía
se acusase a si mesma.
Sería surrealista que a fiscalía acusase
á propia fiscalía?
Sería absolutamente kafkiano. Nós temos
claro que a fiscalía vai negar a existencia
de delito .
Se finalmente a querela non se admite
a trámite daríaste por satisfeito se
serve para crear conciencia social
sobre a inxustiza que supón que a
institución monárquica reciba, presuntamente, trato de favor?

taberna
www.lagareiras.com
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Creo que si, que me daría por satisfeito.
Porén eu insisto en que no cerne desta
querela non está o debate entre monarquía
ou República senón a existencia dunha
monarquía que non funciona cos estándares esixibles. Eu entendo que esta
querela tena que apoiar un monárquico
demócrata.
Eu teño serías dúbidas de que ese
perfil “ monárquico demócrata” exista.
O PSOE é demócrata e é o principal
sustento da monarquía.
Estou absolutamente de acordo contigo
en ambas proposicións , pero na cues-

tión referente á forma política do estado eu creo que existe unha distancia
quilométrica entre a abafadora maioría de militantes socialistas e as súas
diferentes executivas?
Absolutamente. Os militantes do PSOE
e unha gran maioría dos seus votantes
son republicanos pero asumen a monarquía como un pacto necesario. Isto
nos levaría a unha conversa demasiado
técnica sobre como os constituíntes,
posiblemente por medo á involución,
deseñaron un mecanismo de modificación constitucional absolutamente
imposible.
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UN CAFÉ CON CARMEN NÚÑEZ, VOCEIRA BNG DE TUI
A Nova Peneira cumpre neste 2021 a
súa primeira década de vida. E neste
mes de maio xa hai 8 anos que o seu
camiño e o meu se cruzaron por
casualidade nos termos que describía
Julio Cortazar: ”E debo dicir que
confío plenamente na casualidade de
terte coñecido. Que nunca intentarei
esquecerte, e que se o fixera non o
conseguiría”. Nestes oito anos centos
de milleiros de quilómetros, polas
estradas do meu país, aloumiñan o
meu lombo. Escrutei milleiros de ollos,
estreitei centos de mans, escoitei,
aprendín, admirei, abraieime,
alporiceime, decepcioneime,
angustieime , ilusioneime, pelexei,
gañei, perdín, chorei, rin, acertei,
errei.....E de cando en vez, só de cando
en vez, queda algo de tempo para
compartir un momento de serenidade
e acougo cunha persoa intelixente e
boa desas que fan que nunca se perda
a fe no ser humano. Velaí vai o que deu
de si o meu café con Carmen. Ela é
médica, voceira do BNG de Tui e unha
excelente conversadora

“O BNG ESTÁ TOTALMENTE EN
CONTRA DA DECISIÓN DE FACER
O APARCADOIRO SOTERRADO.
TEMOS 480 PRAZAS DE BALDE, E
IMOS PASAR A TER 298 DE PAGO”

Carmen, ti es médica, como cres que
van evolucionar as circunstancias
epidémicas?
A impresión que teño é que van comezar evolucionar en sentido positivo
pola vacinación, canta máis xente
estea vacinada vai ser máis difícil a
transmisión do virus e vaise notar
esa inmunidade.
Entón cres que a incidencia vai ir
relacionada co ritmo de vacinación?
Cun 70% de vacinación, como di o
goberno, xa se consigue a inmunidade
de rabaño?
Si, canto máis xente vacinada iremos
vendo menos contaxios, e penso que
si, que con ese 70% de poboación
vacinada cortaremos a transmisión

Manuel Ángel Pereira Ferreira

do virus.
Racionalmente, hai motivo para ter
medo polos efectos secundarios das
vacinas?
Efectos secundarios teñen todos os
fármacos, a dúbida é normal. Pero
eu confío plenamente na comunidade
científica e na xente que traballa coas
vacinas. Eles son os que coñecen
que vacina vai ben segundo o rango
de idade. O medo é normal na sociedade, pero creo que a mellor maneira
de combatela é informando de todo.
É algo moi novo e sempre vai haber
algún tipo de incerteza.
Os casos de trombos graves producidos pola vacina de Janssen que
fixo paralizar a vacinación nos EEUU
e a súa exportación a Europa foron
6 casos entre 6.800.000 vacinas administradas. Non chega nin a un por
millón. Non che parece excesivo parar
a vacinación por iso?
Desde logo que si, que é excesivo.
Non haberá algo máis?, paréceme
raro que sexa só por iso, poder ser
que haxa un indicio de que algo pasa
e prefiran esperar.
Como viviches estes quince meses
que levamos de pandemia Carmen?
No terreo laboral estou moi cansa.
Eu traballo como médica de familia

en atención primaria . A atención
primaria está totalmente abandonada,
penso que é un deterioro planificado
porque queren acabar con ela xa
moito antes da pandemia. Estaba
moi desencantada e nun punto de
desánimo laboral tremendo, pero
cando comezou a pandemia reconcilieime de novo coa miña profesión.
Vendo o mal dotados que estamos
en atención primaria, con moitas
carencias e unha falta de persoal
tremenda, organizámonos moi ben.
Se cadra na prensa non o parece,
pero teño a convicción de que o
sistema non colapsou pola atención
primaria. Fomos a barreira que fixo
non colapsar ao sistema hospitalario,
téñoo clarísimo. Nestes intres sentinme moi ben e reconciliada coa
miña profesión da mesma maneira
que cando estiven nos Campamentos
saharauis.
O Concello de Tui creo que foi dos
que máis tempo estivo pechado perimetralmente, cunha incidencia moi
elevada. Como se levou o estar tanto
tempo sen poder saír do concello?
En xeral mal, demasiado tempo. Aquí
facemos moita vida xunto con Portugal, o golpe económico para o pequeno comercio é moi duro. Xa estaba

tui

Avenida de la Concordia, 4
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mal o comercio local e isto foi desastroso.
Imos entrar no tema político. Como
cres que xestionou o goberno de Enrique Cabaleiro esta situación tan
difícil?
Da xestión do Covid non teño nada
malo que dicir. Penso que a colaboración de todos os grupos políticos co goberno foi a adecuada. E
eles fixérono o mellor que souberon
e puideron , nun contexto terriblemente difícil. Fomos informados
de todo, houbo axudas para hostalería e o pequeno comercio.
Este ano, fora desta situación pandémica, houbo espazo para facer
política municipal?
Nestes últimos meses estanse tomando decisión que creemos que
son equivocadas. Estanse tomando
sen consenso político de ningún

grupo, de maneira atropelada e
nada planificada e estamos en total
desacordo.
Por exemplo?
Coa decisión de facer o aparcadoiro
soterrado. É unha obra moi importante cun orzamento de
4.000.000 de euros e concesión
por 40 anos con 298 prazas para
estacionar. Isto supón a supresión
das prazas de superficie na parte
de atrás do Centro de Saúde, da
Rúa de Ourense , de Compostela
e de tódalas fincas dos arredores.
Tiñamos 480 prazas de aparcadoiro
de balde e agora imos ter 298 prazas de pago. Esta licitación leva
consigo o compromiso do concello
de mercar, polo menos, 75 prazas.
Destas 75 prazas, 36 son para o
Centro de Saúde, aprobouse no
último pleno 1.300.000€ para mer-

calas. Isto suponos unha inversión
de máis de 4.000.000 de euros
para non solucionar o problema
dos aparcadoiros e renunciar á
zona verde que vai ser unha explanada de cemento.
4.000.000€ que saen dos fondos do
Concello de Tui?
Non, esta é unha licitación a unha
empresa privada. Ela pon os fondos
a cambio de 40 anos de concesión.
O que ten que pór o concello son
1.300.000€ para a empresa que lle
merca as 75 prazas de aparcadoiro.
Ten que facer urbanización de servizos básicos que son 200.000€ e
a urbanización de enriba dos aparcadoiros. O total do investimento
municipal está aínda por ver, e a
experiencia que nos chega doutros
concellos nos que xa se fixo é que
isto non funciona.
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Para cando están previstas as obras?
Para xullo probablemente e ten un
prazo de execución de dez meses.
Para a vindeiras eleccións van estar
rematadas. Isto vai sen ningún tipo
de consenso e sen un estudo de alternativas.
Alén do aparcadoiro , con que outro
tipo de decisións políticas estás en
desacordo?
Tampouco nos gusta como se artellan
os plenos, pois decidiron que sexan
cada dous meses e non mensuais
como se fixeron ata o ano pasado.
Ese mesmo ano celebráronse cinco
plenos extraordinarios porque non
daba un cada dous meses para levar
a cabo a xestión do concello. Isto
leva a moito máis gasto económico e
estes plenos non teñen rogos, preguntas nin mocións. Había o compromiso do equipo de goberno de
que os plenos volverían ser mensuais,
pero seguen sendo cada dous meses
e non nos parece ben.

Tamén vemos que para os temas importantes non hai pretensión de diálogo coa oposición. O concello ten
moitos espazos públicos coma o edificio de Cam-Fran, a finca Lagarteira,
o edificio ao carón dos xulgados que
está baleiro, o edificio da Inmaculada… todos están baleiros e sen aproveitar e queremos chegar a un consenso para ver que utilidade se lles
da. Non hai planificación e si moita
improvisación.
Cales son as liñas políticas mais relevantes que estivestes desenvolvendo
na oposición?
Este ano foi moi complicado pero
estivemos facendo moito traballo informativo reuníndonos coas diferentes asociación e polo comercio local
para informar no tema do aparcadoiro
soterrado. Tamén sobre a peonalización da corredoira. Esta tivo rexeitamento porque prexudicou ao
comercio da zona e pecharon varios
negocios.
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HORIZONTAIS:
A EX XOGADOR DO CELTA E DO COMPOS NA
POSICIÓN DE CENTROCAMPISTA.
B EX XOGADOR DO COMPOS E DO CELTA NA
POSICIÓN DE DIANTEIRO.-EX XOGADOR DO DEPOR
E DO CELTA ALCUMADO “FLACO”
C CONSOANTE-ARMA QUÍMICA TAMÉN COÑECIDA
COMO TETRAM-HUMEDECER CON BABACONSOANTE.
D EX LATERAL DEREITO DO DEPOR-ELEMENTO
QUÍMICO DE COR GRIS ESCURA.
E DARÍO......AUTOR TEATRAL ITALIANO-UNIDADE DE
DOSE DE RADIACIÓN ABSORVIDA-DOUS-CU.
F DEMOSTRATIVO FEMININO-ACCIÓN DE PAIRAR-SEN
COMPAÑÍA.
G XEFA DE ESTADO NUNHA MONARQUÍA-Ó-PREFIXO
CO SIGNIFICADO DE NOVO.
H SÍMBOLO QUÍMICO DO NEODIMIOCONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
GALICIA-LÍQUIDO DE COR AMARELA QUE SE
FORMA NOS FOCOS DE INFECCIÓN-CONSOANTE.
I RÍO SUÍZO-ARO DUNHA CADEA-CRÍA DA OVELLAVOGAL.
K CONSOANTE-PEZA MUSICAL PARA SER CANTADA
POR UNHA SOA VOZ-DO REVÉS PREFIXO CO
SIGNIFICADO DE EXCESIVO.
L EXPRESAR-LABIO-UN.
M ANTIGA MATRÍCULA DE OURENSE-ALIMENTO-DO
REVÉS BÓVIDO AFRICANO.

Ata finais deste mes
pódense seguir
solicitando os bonos
de compra activa Tui
TUI

O 30 de abril remata o prazo para
solicitar e consumir os preto de 1.600
bonos “Activa Tui” aínda dispoñibles
da campaña posta en marcha polo Concello de Tui.
O Concello de Tui destina a este fin
50.000 euros distribuídos en 5.000 bonos
de consumo de 10 euros para canxear
en compras superiores a 25 euros nos
67 establecementos participantes. As
persoas de Tui, ou de calquera outro
concello, maiores de 16 anos, poden
solicitar até dous bonos en activa.tui.gal
Os bonos intégranse dentro do Plan
de Reactivación económica do Concello
de Tui e están concibidos como unha
medida extraordinaria para axudar ao
tecido empresarial.

N

DONOS-EX XOGADOR, NA POSICIÓN DE DEFENSA
DO CELTA E DO DEPOR
VERTICAIS:
2 FRONTE DE LIBERACIÓN NACIONAL-PORTEIRO DO
COMPOS CANDO ESTIVO EN PRIMEIRA DIVISIÓN.
2 SÍMBOLO QUÍMICO DO OURO-EX DIANTEIRO DO
REAL MADRID E DO CELTA-ENFADO VIOLENTO.
3 UN DOS PRINCIPAIS BANCOS DO ESATDO-NAQUÉL
LUGAR- PROBA DE RALLI DE GRAN BRETAÑA1.000.
4 ALIMENTO LÁCTEO-CONSOANTE-DE SABOR
AGRADABLE.
5 O ANTIGO PP-PERSOAS MOI AMIGAS DE ESTAR
COS NENOS.
6 CALAMINTA-PRONOME PERSOAL FEMININO-1000.
7 DO REVÉS CU-NOME DO MELLOR XOGADOR
GALEGO ACTUAL-PELÍCULA DE 1.988
PROTAGONIZADA POR TOM HANKS.
8-LÍMITE DUN TERREO FORMADO POR SILVAS-EX
XOGADOR DO CELTA E DO BETIS.
9-ÓRGANO FEMININO ONDE SE FOMA O ÓVULOINDIVIDUOS SITUADOS NO MÁIS BAIXO DA ESCALA
SOCIAL.
10 VOGAL-PROTEINA DO RETINIBLASTOMA-EX
XOGADOR DO CELTA E DO DEPOR-CONSOANTE.11RADIO GALEGA-MARCHABA-FABULISTA GREGO-A
PRIMEIRA VOGAL.12-RÍO DA PARROQUIA VIGUESA
DE BEMBRIVE-UN-UNIVERSIDADE DE VIGO.13SOCIEDADE LIMITADA-EMPATE SEN GOLES-EX
XOGADOR DO CELTA E DO DEPOR, GRAN

SOLUCIÓNS HORIZONTAIS A-FABIANOSOARES.B-LUBOPENEV-GIL.C-N-VG-BABAR-F.D-LAURE-ERBIO.E-FO-RAD-II-ANO.F-ESAPAIRO-SO.G-RAIÑA-AO-NEO.H-ND-CEG-PUS-P.I-AAR-ELO-AÑO-A.K-N-ARIA-REPIH.L-DICIR-BEIZO-I.M-OR-COMIDA-UÑ.N-AMOSGUSTAVO VERTICAIS:
1-FLN-FERNANDO.2-AU-LOSADA-IRA.3-BBVA-AI-RAC-M.4-IOGUR-Ñ-RICO.5-AP-RAPACEIROS.6-NEBEDA-ELA-M.7-ONA-IAGOBIG.8-SEBEIRO-EDU.9-OVARIO-PARIAS.10-A-RB-NUÑEZ-T.11-RG-IA-ESOPO-A.12-EIFONSO-I-UV.13-SL-OO-PAHIÑO

o encrucillado

(ESPECIAL FÚTBOL GALEGO)

Por outra banda procuramos que o
Concello incremente a súa sensibilidade para co medio ambiente. En todos os plenos levamos propostas referentes a ese eido para reforzar a recollida selectiva nas parroquias, transformar o punto limpo de forma que
se converta nun elemento chave na
xestión de residuos....
Que sensibilidade percibes pola rúa
sobre o traballo político do BNG?
Penso que somos bastante serios no
noso traballo de oposición e non desprestixiamos nin insultamos a ninguén.
Teño a percepción de que somos capaces de transmitilo así e a aceptación
é boa.
E para rematar como andas de ánimos, preparada para as elección do
2022?
Eu estou ao dispor dos meus compañeiros e compañeiras do BNG local
desde logo. Pero a miña ilusión e o
meu ánimo son aínda maiores que
cando comecei.
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ANXO BAZ. VOCEIRO DO BNG DE A GUARDA

“AGARDO QUE O GOBERNO RECAPACITE E APOSTE
POR TRANSFORMAR O CENTRO DA VILA, DE
VERDADE, COMO PROPUXO O BNG”
O BNG é forza de oposición no Concello de A Guarda co mesmo número de
asentos có partido socialista, e a moi poucos votos dos obtidos polo grupo de
de goberno. Ambas forzas iniciaron o mandato nun goberno conxunto co noso
protagonista de hoxe na tenencia da alcaldía. Porén, a existencia de serias
diferenzas co PSOE á hora de concibir a necesaria remodelación da rúa
Concepción Areal, que dá acceso ao porto da vila, provocaron a ruptura do
goberno e o paso dos nacionalistas á oposición. Nós achegámonos ata a
Guarda a conversar con Anxo
Como valoras a situación política na
Guarda nestes momentos Anxo?
Vivimos nunha situación complicada
e máxime cando vemos que o goberno
non trata de buscar políticas transformadoras, segue nunha política continuadora. Nestes momentos sufrimos
unha baixada de poboación. E a responsabilidade en parte será da Xunta,

pero tamén é deste goberno que leva
máis de 12 anos traballando no concello.
Cales son as liñas políticas que estades
desenvolvendo vós, como principal
partido da oposición?
Hai un antes e un despois da aparición
do Covid. O BNG nunca deixou de
traballar e presentou unha batería de

propostas ao goberno para intentar
minimizar a situación que vivían as
nosas empresas e os nosos veciños e
veciñas.
Proposta de rebaixa na taxa do lixo,
rebaixa nas futuras licenzas, abaratamento ou anulación das taxas de terrazas, tamén as de Portos de Galicia
nas que o concello non ten competencias.
A Guarda tamén adheriuse ao proxecto
AGORA da DEP malia ter o voto en
contra do goberno. Agardo que recapaciten e aposten de verdade por transformar o centro da vila, como propuxo
o BNG.
Cal foi a receptividade do goberno
municipal sobre as vosas propostas?
Nun principio dicían que administrativamente non eran posibles levalas a

[ XXII] Abril 2021
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cabo, pero en base a uns informes
técnicos municipais constatouse que
si e a finais de ano, a través do Oral
da Deputación, vexe que a demanda
na rebaixa do lixo si se podía facer. E
a última hora a Guarda entrou nesa
rebaixa.
A Guarda é un pobo que ten unha
substancial dependencia do turismo.
Como se presenta o verán para o
BNG?
Este vai ser un verán con incerteza,
vemos que mentres non haxa un número grande de persoas vacinadas, a
cousa vai a estar complicada. Entendemos que a cidadanía está a facer
todos os esforzos por ser respectuosos
coas medidas que hai que tomar pero
necesitamos esa vacinación masiva
que nos encamiñe cara a certa normalidade.
E o goberno municipal está a facer
todo o que pode para os sectores empresariais da Guarda directamente

O TEU
XORNAL
EN GALEGO

afectados por esta situación?
Creo que o goberno ven un pouco a
remolque, coma sempre. Puxo en marcha unhas axudas para aqueles sectores
afectados polo peche de xaneiro pero,
pero despois de que estes sectores se
mobilizaran na rúa.
Houbo unha reunión cos portavoces
municipais para que fixeramos achegas,
nós presentamos achegas pero non se
moveu nada, xa o tiñan preparado e
non moveron nada.
Sabemos que mellor esta axuda que
nada, e así o fixemos saber, pero esperamos que haxa máis.
A polémica por Concepción Arenal
está morta xa?
Concepción Areal, Brasilino Álvarez,
Joaquín Alonso, Vicente Sobrino, Pacífico Rodríguez, D.Fontenla non variaron nada. Malia padecer unha pandemia brutal que evidencia máis aínda
a necesidade de recuperar o espazo
público para as persoas, nestas rúas
segue mandando o coche e non hai liberdade e prioridade peonil para pasear
tranquilamente, sempre hai que ir
atento e mirando cara os lados por se
ven algún vehículo. Hai unha circulación de coches moi numerosa en
todas estas rúas.
Como está a saúde da agrupación
local do BNG da Guarda?

Estamos traballando dentro das limitacións que nos trouxo esta pandemia, facendo reunións virtuais,
intentamos chegar a todos os colectivos da vila, tivemos reunións
sectoriais cos Espadeiros na que
participaron tamén representantes
do BNG nacional, reunímonos co
deputado nacional Néstor Rego, tamén co sector da hostalería. En definitiva, os cinco concelleiros e concelleiras da Guarda estamos facendo
un traballo de oposición, pero sempre
cunha visión construtiva que é o
que necesita a vila.
Para rematar Anxo, como te atopas
animicamente, con ganas de ser o
candidato a alcaldía nas vindeiras
eleccións do 2023?
Iso terá que decidilo a asemblea do
BNG. Creo que tanto eu coma o
resto do equipo vémonos fortes e
apoiados tanto pola asemblea coma
pola cidadanía que é moi receptiva
a falar con nós e a facernos partícipes
das súas demandas. Despois de tres
anos de demanda dos veciños para
solicitar unha marquesiña para a
Pasaxe e a mellora das sinalizacións
duns pasos de peóns, vimos de conseguir que o goberno se comprometera con estas demandas hai uns
días.

En marcha un concurso
de recomendación de
libros para fomentar a
lectura no Rosal
O ROSAL

O Concello continúa coa programación especial de abril, mes do libro
no Rosal. Entre as actividades previstas
para este mes, o Concello vén de poñer
en marcha o concurso ‘Fomentando a
lectura’, un certame de recomendación
de libros co que se busca a dinamización
e a promoción da lectura entre todos os
rosaleiros e rosaleiras.
Para participar as persoas interesadas
deberán enviar dende hoxe mesmo ata
o vindeiro 21 de abril un vídeo no que
inviten á veciñanza a ler, no que recomenden un libro que lles gustara especialmente ou que lles parecera interesante
ou no que as e os participantes lean o
parágrafo dalgún libro. As pezas audiovisuais deberán enviarse vía correo
electrónico a participa@concellodorosal.gal indicando nome, apelidos e número de teléfono.
O vindeiro 23 de abril, coincidindo
coa conmemoración do Día Internacional
do Libro, sortearanse varios libros entre
todas as persoas que enviaran os seus
vídeos.

BAR MOREDA
NA ROTONDA DE SABARÍS
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Medio Ambiente implica aos centros
escolares do municipio na compostaxe
GONDOMAR

Segundo confirman desde o departamento do Medio Ambiente “a
resposta foi moi positiva e maioritaria,
demostrando a súa implicación en actividades que permitan sensibilizar ás
novas xeracións na loita contra o
cambio climático e a defensa da riqueza
natural do noso concello”.
Desde o goberno local poñerase
ao dispor dos colexios que o soliciten
un composteiro individual de 300 litros
onde poderán reciclar os residuos
orgánicos que se xeneren nel. Asímesmo tamén se lles pon ásúa disposición
compost procedente dos centros comunitarios de Gondomar, en caso de
que nos seus proxectos escolares teñen
a intención de poñer en marcha unha
horta escolar.
Por último, a iniciativa impulsada
por Medio Ambiente contempla a posibilidade de impartir charlas formativas

nos centros educativos, tanto ao profesorado como ao alumnado, para explicar o correcto uso e mantemento do
composteiro, tal e como xa se realizou
no CEIP Neira Vilas, respectando en
todo momento as medidas de seguridade sanitarias recollidas na normativa
COVID19.
A iniciativa súmase as campañas
de aposta pola compostaxe que se
veñen desenvolvendo dende o inicio

Rúa Eduardo Iglesias, nº 30,
36380 Gondomar

Teléfono: 986 07 19 61

da lexislatura dende a concellería de
Medio Ambiente, dirixida por Brais
Misa, como éo reparto de composteiros individuais á veciñanza que
os solicitou. Este mesmo mércores
entregouse unha nova decena deles
que se suman aos preto dos 300 que
ata o de agora repartirónse entre
aquelas persoas interesadas en reciclar
os seus residuos orgánicos con este
sistema.

Director: Tino Lago Vargas
director@anovapeneira.gal

Edición, deseño e maquetación:
A Nova Peneira
anovapeneiraedicion@gmail.com

Redacción: G. Figueiredo

redaccion@anovapeneira.gal

Edita e publica: Edicións Mide S.L.
Rúa García Lorca 3, 6º AB. 36209 Vigo
edicionsmide@gmail.com
Teléfonos: 662 187 102

Imprime: Publicaciones Tameiga S.L.
Fotografía: Arquivo.
Publicidade: Departamento propio.

Colaboradores: Ángel Pérez, Moncho Lareu, Vi-

cente Alló, Carlos Rey, X. S. Páramos, Lucia Santos,
Segundo González, X. C. de la Fuente, Mero Iglesias,
Pedro Ocampo, José Manuel Durán, Xabier P. Igrexas, Marcos Escudero, Aarón Franco, Miriam Rodríguez, Pablo Couñago, Montse Fajardo, Marcos
Santos, Fernando Miranda.

Corresponsal en Madrid: Juan Louzán / 665715149
Corresponsal en Euskadi: Xoán Alonso.

Este xornal
imprimiuse en
papel reciclado

Depósito Legal: VG-195-2011

Tomiño anima á veciñanza a participar na
creación do Arquivo da Imaxe Municipal

TOMIÑO

O Concello de Tomiño acaba de poñer en marcha a segunda fase do arquivo da imaxe
municipal. Logo da conclusión
da primeira fase realizada nos
últimos meses, que consistiu
na recollida de máis de 3.000
fotografías de múltiples fontes
tales como hemerotecas de diversas publicacións, arquivos
fotográficos ou fundacións, o
arquivo inicia agora a súa segunda fase, na que será imprescindible a participación cidadá.
Desde o concello convidan
á veciñanza a buscar fotos an-

tigas de Tomiño nas súas casas
ou que estean relacionadas co
municipio. Só terán que chamar
ao concello e desde a institución
encargaranse de desprazarse
aos domicilios para recollelas.
As fotografías serán dixitalizadas e catalogadas, levándoas
de volta ao domicilio nun prazo
máximo de 72 horas.
Este método de recollida,
realizado por persoal do Concello, foi elixido por ser considerado o máis seguro tendo
en conta o contexto da pandemia do Covid-19 co fin de evitar o contacto o máximo posible. De todos xeitos, no caso

de que algunha familia contase
cunha colección de grande importancia e antigüidade e tivesen reparos sobre a súa recollida, desde o Concello valoran
a posibilidade de facer excepcións puntuais, realizando desprazamentos ás casas para realizar a dixitalización in situ.
A veciñanza pode poñerse
en contacto co Concello para
prestar as súas fotos a través
do número 986 62 20 01, solicitando a atención do departamento de Cultura. A concelleira
encargada da área, Ana Isabel
Fernández, destaca a importancia do proxecto.

O parque do Campo da Feira se
integrará no espazo peonil do Seixo
TOMIÑO

O parque urbano do Campo
da Feira, situado moi preto da
praza municipal, atópase na actualidade conectado a este espazo
a través da Rúa da Feira, urbanizada con beirarrúas estreitas
e de difícil accesibilidade para
o uso peonil, o que sumado ao
muro de granito que o rodea
provocan que estea afastado e
agochado do resto do núcleo
urbano. O feito de ter que cruzar
a avenida Gondomar, que conta
cun elevado tráfico, tamén facilita este illamento.
É por estas cuestións que o
Concello de Tomiño levará a

cabo un proxecto de reforma
que o incorpore ao espazo público peonil do núcleo do Seixo,
achegándoo ao resto dos equipamentos a través da mellora
da accesibilidade para os peóns
e favorecendo a súa percepción
como un elemento integrado e
atractivo. A intervención terá
varios eixos cos que se pretende
levar a cabo a integración. Por
un lado conectarase a Praza do
Seixo coa Rúa da Feira a través
dun gran espazo en plataforma
única, no que os vehículos se
eleven de cota ata a plataforma
da Praza, tratándoo como un
espazo de prioridade peonil.

