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editorial

TINO LAGO / Director de A Nova Peneira

E

IV Gala de entrega de premios A Nova Peneira

n xaneiro do ano 2.015 fixemos a
nosa primeira gala de entrega de
premios. A nosa intención inicial era
recoñecer a fidelidade dos nosos mellores anunciantes, así como premiar
a persoas ou colectivos cuxa labor e
esforzo contribuíran ao ben común. O
seu resultado, tanto no que se refire a
asistencia de convidados e convidadas
como na repercusión que tivo, superou
as previsións máis optimistas de todas
as persoas que dalgún modo tivemos
algo que ver na súa organización. Xa
que logo decidimos regularizar as nosas
galas de maneira bienal. E así fixemos
a II edición en xaneiro de 2.017 e a III
en xaneiro do ano 2.019.No primeiro
mes deste ano tiñamos previsto celebrarmos a IV gala de entrega de premios
A Nova Peneira, pero as circunstancias
pandémicas que estamos a vivir fixérono imposible e non quedou outra

que adiala. Todo parece indicar que a
vacinación masiva da poboación situounos , por fin, no camiño de irmos
esquecendo este episodio terrible na
recente historia da humanidade. Agardo
que sexa así, e que ningunha negra
circunstancia inesperada faga que haxa
que dar significativos pasos atrás no
camiño.
E, se é como parece, en xaneiro do
ano 2.022, un ano despois do previsto,
no restaurante Manolo do Porriño volveremos a xuntarnos 150 persoas,
amigas e amigos de A Nova Peneira,
para brindar pola vida ,recoñecer a
amabilidade e fidelidade dos nosos
anunciantes, sangue que fai latexar o
noso corazón azul branco e de estrela
vermella, e amosar a inmensa profundidade oceánica das calidades intelectuais e morais do colaborador que
sexa premiado, da colaboradora que
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sexa premiada, e de quen reciba os
dous Premios máis emotivos:
-Toda unha vida no compromiso
social
-Bo/a e xeneroso/a
Non vai ser doado manter o nivel
das persoas premiadas nas galas anteriores: Elvira Souto, Camilo Nogueira,
Suso Seixo, O colectivo de pensionistas
da CIG........Porén, teño a certeza de
que, unha vez máis, as novas persoas
premiadas , que xa temos elixidas sen
elas sabelo, recibirán o consenso unánime de quen teña a bondade de
acompañarnos no día máis especial
para nós. No Porriño en xaneiro do
ano próximo toca ,por fin, mergullarse
na calidez e a tenrura das apertas e o
contacto físico. Alí manifestaremos
unha vez máis a nosa toma de partido,

de partido ata mancharnos , ata enlamarnos no máis profundo da alma,
porque A Nova Peneira é unha empresa
que ten que permitir que todas as persoas que nela traballamos poidamos
gañar a vida con dignidade, pero non
é só iso. Non quero que sexa, non pode
ser só iso e mentres eu estea nela non
vai ser nunca só iso. É un proxecto
construído arredor dun corpus ideolóxico e duns principios morais. E non
se pode estar aquí sen tomar partido
,partido ata mancharse polo feminismo,
polo ben común, pola nación galega,
polo idioma galego, pola clase traballadora, pola xustiza social, polo ecoloxismo, pola solidariedade internacionalista, pola liberdade de todos os
pobos asoballados do mundo, e pola
memoria histórica.
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opinión

BALDOMERO IGLESIAS / Mero

EÓLICOS VEÑEN E VAN
E

stamos nese punto de falar moito
sen escoitarnos entre todos nós,
sen parar a considerar. Todo é un alboroto que brama sen sentido. Empezo
a crer que a política volveuse iso e dar
“largas”. Non pode haber encontro,
entendemento nesta polisémica vinganza de non querer saber, non querer
escoitar. Non comprenderse é un síntoma da derrota absoluta.
E así nos vai, claro! Agora resulta
que nos defenden, falo de políticos e
asesores de todo tipo, cando nos infrinxen castigo. Agora resulta, abreviando, que nos liberan economicamente cando nos suben o prezo da
luz e que nos van facer un favor ao
enchernos de parques eólicos, de incineradoras, de lixos e lodos contaminantes. Algúns, xa temos a experiencia de cousas dese tipo, eucaliptos
nos ollos enchendo a paisaxe, arruinando esperanzas produtivas e abrasando en potenciais incendios, lodos
contaminantes que con nocturnidade
botan nos altos e contaminan permanentemente cos seus pesados metais,
ou as “vacas tolas” canto enterraron
a vergoña baixo cal e nunhas minas a
ceo aberto do señor Villar Mir (Lanzá,
Mesía, A Coruña). Si, daquel señor
que fora xa ministro de Franco e que
ten tantas agarradeiras en partidos
de goberno, moi sospeitoso de trampas
e de mercar vontades para o seu beneficio coa obra pública e pagos en
negro. Aquel señor que xa nos abriu
feridas na terra e no corazón coas

súas obras de minaría, unha forma de
beneficio neto máis, que arrasou fontes
e ríos, fragas e toda a natureza da
contorna próxima. Aínda se pode ver,
están aí os seus despoxos. Hai xente
con moito poder que se aproveita de
nós. Ninguén lles fixo pagar o dano
que infrinxiron. E piden máis, máis
chicha e negocio, de costas á quen
resulta enganado.
Todo isto, supón un custo ambiental tal, e tan negativo, que dá pena
vernos nos perigos e ameazas. Baixo
a forma de inocentes papaventos, que
miden douscentos metros de alto, levan os dividendos económicos dos
Macro-Parques Eólicos para fóra. Que
ninguén se engane, nunca nos rebaixarán os prezos do consumo -como
debera ser, xa que os sufrimos! É dicir,
permiten que nos rouben tamén o
aire! Xa acabaron coa terra, coas augas
limpas, agora chegan empresas de
lonxe, que veñen, empaquetan e venden. Chegado o día, venderannos a
nós como o seu produto, tamén -se
chega o caso- como se foramos da
súa propiedade. Todo un luxo de apropiación indebida, de roubo consentido.
Diso saben moito políticos e continuadores dos que temos na proximidade. Poderíanse dar nomes. Fixéronse
expertos en mutacións, transformacións, eufemismos, furtos, raptos, relatos de confusión, de submisión, de
subtraccións e estafas en ampla gama.
Acoden en protesta anque calan nos
foros debidos, onde están non só para

dicir senón para alzar a voz e negarse,
defender os intereses da xente afectada. Para que foron votados? Para
discrepar, para pedir explicacións,
para negarse ao atropelo.
Os aconteceres van así, suceden
coma quen non quere a cousa. Acabamos pagando a enerxía que nos roubaron previamente, a prezo igual ou
superior a outros. Xa pasa coa enerxía
dos encoros, e mirade que temos ben
deles! Disto lembro ter falado con
Isaac Díaz Pardo referíndonos ao caolín, arxila branca que procede da descomposición do feldespato e necesaria
para a louza na súa fábrica de Sargadelos. Tíñalla que mercar aos alemáns,
que se apropiaran das minas en Galiza.
Pagábaa a prezos de ouro, vingativos.
Isto volverá suceder, chámase invasión, colonización, usurpación, desleixo, abandono de funcións, explotación e unha morea máis de bastardas
intencións que se envolven en palabras.
Nin en Madrid nin en Galiza volven
por nós.
Téñennos vendidos. Ao final están
unhas portas xiratorias que lles dan
abeiro cando outonea. Mágoa estar
tan mal gobernados, por xente que o
fai en contra de nós, do noso patrimonio cultual, natural e ambiental.
Se fose tan bo, non nolo traían!
Alguén dicía, xa na prehistoria dos
tempos, que gobernar era mirar polo
ben común. As verbas son un eco, resoan nada máis. Levan xa moitos anos
indultando a mentira e as atrocidades

a respecto da Terra, do Noso -ese
todo que somos, cultura, memorias,
comunidade. Insúltannos coa afronta
dos seus actos, que nos arruínan en
silencios que se volven contra a Casa.
Veñen e van axudados de leis e xentes
vendidas do ramo, de medios de comunicación, que calan e ocultan a
verdade, seareiros e asesores, mentireiros de moda que o din en inglés e,
seica di moito máis: “fake news”.
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Comunicado do BNG sobre a
sentenza que anula as licenzas da
cidade deportiva do R.C. Celta
MOS

O BNG vai solicitar unha
comisión informativa sobre o
proxecto e pediralle á Fiscalía
que abra unha investigación sobre
a xestión do goberno do PP.
A sentenza que anula as licenzas da cidade deportiva do
R.C. Celta non nos pilla por sorpresa. Dende o BNG xa advertimos, en reiteradas ocasións,
sobre a falla de garantías dos
procedementos seguidos para
autorizar a construción dos campos de fútbol, os vestiarios e as
instalacións auxiliares nuns terreo
rústicos de protección forestal.
Coa normativa vixente non era
posible construír todas as edificacións proxectadas, pero Nidia
Arévalo non só o permitiu, senón
que o promoveu cando sabía

que era algo totalmente irregular.
A Comunidade de Montes de
Tameiga levou o asunto aos trubunais e agora a Xustiza confirma
o que era evidente: o goberno
do PP retorceu as normas urbanísticas para favorecer os intereses
dos especuladores.
Moito nos tememos que o
Concello de Mos presentará recurso contra esta sentenza, porque
sempre o fan. Xa levan malgastados miles de euros en accións
xudiciais, a cargo das arcas públicas, para defender aos promotores do “pelotazo” e atacar
á veciñanza que loita polo monte
e a auga. É algo inadmisible e
por iso queremos pedirlle á señora
Arévalo e á súa equipa de goberno que esta vez non o fagan,
que acaten a sentenza.

O BNG de Mos sen Límites

En todo o país galego o BNG semella que vive unha situación de continúo crecemento. Os distintos
estudos demoscópicos sitúan á forza liderada por Ana Pontón nunha situación idónea para ser
alternativa real ao PP a corto prazo. Asemade, o que resulta máis interesante para o nacionalismo
galego é que é a opción preferida pola xente máis nova. Mos non é unha excepción e os
nacionalistas mosenses non paran de engrosar as súas ringleiras, incluso con xente moi nova e
maniféstanse ilusionados en que o seu intenso traballo a pé e rúa poida facerlles merecer un
aumento significativo da confianza de boa parte da sociedade mosense. Nós mergullámonos nas
súas profundidades coa intención de coñecelos mellor e conversamos con Gustavo , o seu voceiro, e
con Alba, unha militante de Galiza Nova( as mocidades do BNG) de Mos.

Bar Maceira

COÑECE AS NOSAS NOVAS INSTALACIÓNS E SERVIZOS
986 33 04 73 - 669 778 419
AVDA. SANGUIÑEDA, 101 MOS
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GUSTAVO BARCIA, VOCEIRO DO BNG DE MOS

“A saúde do BNG de Mos é excelente”
No ecuador do mandato como valoras
a xestión do goberno municipal nestes
dous anos?
A xestión do PP de Mos e de Nidia Arévalo só se pode cualificar de desgoberno
e de desidia absoluta.
En Mos goberna o PP ou goberna Nidia Arévalo?
En Mos goberna Nidia Arévalo acompañada por 8 concelleir@s sen ningún
tipo de voz nin opinión. De feito nos
plenos é practicamente imposible que
interveña alguén do PP diferente á alcaldesa ou ao seu portavoz.
Agora toca valorar o voso traballo de
oposición?
Esta é a miña primeira experiencia institucional e antes que nada quixera agradecer a Miguel Aldea, anterior concelleiro
do BNG, o seu traballo, pois a min axudoume moito. En relación á pregunta
creo que estamos a facer unha oposición
rigorosa, contundente e responsable. Por
exemplo fomos o único grupo que presentou emendas aos orzamentos.
Ah si?
Si. Emendas na dirección de mellorar
o que entendiamos mellorable. E pre-

sentamos todo tipo de mocións, sempre
resultado dos contactos previos cos
colectivos veciñais aos que lles puidera
afectar.
O BNG sempre criticou a xestión económica deste goberno con moita contundencia. Como está a situación económica do concello no momento presente?
A débeda reduciuse , pero non como resultado da boa xestión económica , nin
moito menos. A redución débese as medidas de obrigado cumprimento que impuxo no seu momento o ministerio de
facenda. Malia esa circunstancia é máis
que evidente que se seguen gastando
unha cantidade inmensa de cartos en
actos de pura propaganda que non teñen
ningunha repercusión positiva no Concello.
Por exemplo?
A volta ciclista a España.
Ti cres que a volta ciclista ten repercusión 0 para o concello?
Non o creo eu .É unha evidencia empírica.
Que beneficio supuxo para o Concello a
etapa do ano pasado?, ningún absolutamente ningún. Só serviu para que alcal-

desa se dera un paseo en coche.
Pero a alcaldesa dixo que foi a custe
0?
Xa, pero mentiu unha vez máis. Gastaron
4.000€ en cuestións varias. E recibiron
20.000€ da Xunta, para sufragar os
gastos, e iso non deixan de ser cartos

públicos, e outros 20.000 en doazóns de
empresarios, que ben, a min sempre me
pareceu moi raro que alguén dea algo a
cambio de nada. Por outra parte o ano
pasado foi unha saída de etapa, e este
ano vai ser unha chegada co que nos tememos que custe moito máis.

BAR PAZO DE MOS
Coñécenos¡¡¡

Visítanos tamén en Sanguiñeda, Mos
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E porque non o preguntades nun pleno?
Xa o fixemos, pero negáronse a contestar,
pero esa a transparencia habitual desa
alcaldesa.
Explícanos as motivacións da vosa
moción sobre o instituto?
O instituto ten deficiencias notables: chovíalle por dentro, de feito chegaron
a inutilizar un par de aulas polas humidades-Ten sobre poboación- O espazo é
escaso-Non hai patio cuberto. E o alumnado que quere facer FP non pode porque
aquí non hai, co problema engadido de
que a inexistencia de transporte público
obriga a ter un vehículo para desprazarse
a outra localidade a estudar.
A sobre poboación que mencionas
puido ter algo que ver no recente gro-

mo de COVID que obrigou ao peche
perimetral de Mos?
Eu creo que se puxo un exceso o foco
no instituto. De feito nós tiramos un comunicado expresando o noso apoio a
toda a comunidade educativa. No instituto
houbo 33 casos e no concello chegou a
haber máis de 100.
Xa , pero a situación concreta do gromo do instituto non puido ter relación
con que é un espazo súper poboado?
Indiscutiblemente.
En relación á decisión xudicial sobre
a cidade deportiva do celta que nos
dis?
A decisión anula a licenza dos vestiarios
e manda revisar a dos campos e o que
denota é a conivencia entre unha administración, o concello de Mos, e un em-

presario privado, o presidente do celta.
Haberá que ver o resultado do recurso
do Concello ao TSXG .A nosa opinión
é que vai ratificar a sentenza. Por outra
parte outra conclusión obvia da decisión
xudicial é que en realidade é todo este
proxecto o que vai en contra dos intereses
de Mos.
Que pasa na esquerda de Mos?
Con toda a humildade do mundo pero
tamén con toda contundencia dígoche
que a saúde interna do BNG de Mos é
excelente
Xa pero unha corporación con dúas
persoas non adscritas procedentes de
dous grupos diferentes é unha situación
absolutamente anómala?
Eu non me vou meter na vida interna
de outras organizacións. Este tipo de
episodios non se dan cando o corpo
militante nútrese de persoas comprometidas co corpus ideolóxico da formación política. É un parámetro de ac-

tuación que no BNG a nivel nacional
sempre tivemos moi claro. Tanto é así
que incluso nos momentos de desastre
electoral, que sufrimos no pasado, a
nosa organización sempre foi enormemente sólida.
Na foto que vos acabo de tirar o que
máis me sorprende é ver xente tan
nova implicada politicamente?
Como che dixen antes o BNG de Mos,
en consonancia co BNG de todo o país,
goza de moi boa saúde. E si, mozos e
mozas de Mos achéganse a nós, o que é
un tremendo orgullo para min.
Rematamos Gustavo, cales son os obxectivos realistas do BNG de Mos
para o 2023?
O prioritario é que o PP perda a maioría
absoluta e poder desaloxar democraticamente a este desastre de goberno que
padece Mos. E logo aspiramos, e dígoo
cos pes no chan, a ser a primeira forza
política da esquerda de Mos.

Xuño 2021 [7]

entrevista o bng de mos sen limites
ALBA RODRÍGUEZ, MILITANTE DE GALIZA NOVA

“A implicación da mocidade en política
é a única forma de solucionar os graves
problemas que afectan á nosa xeración”
Cando iniciaches a túa militancia política?
Hai algo máis de dous anos.
Por que?
Considero que a implicación social e
política é a única maneira de resolver
os problemas colectivos e a mellor
forma de contribuír ao ben común. Se
todos e todas nos queixamos pero ninguén fai nada para arranxar os problemas,
non hai maneira de solucionalos.
A impresión que teño, encantaríame
equivocarme, é que a mocidade, a túa
xeración , non é moi proclive a implicarse na política. Ti que pensas?
O que percibo eu no meu contexto de
amigos e amigas é que si é así. Normalmente é un tema que ata resulta
difícil poder debater. Eu creo que a
miña xeración está moi mediatizada
polo contexto que trata de equiparar a
práctica política con conceptos negativos e incluso como unha fonte de
xeración de problemas. Eu quero animar a toda a xente moza que lea esta
entrevista a que dea o paso de impli-

carse, pois ao fin e ao cabo contribuír
ao ben común fainos mellor como sociedade.
Ti tiveches algún tipo de problema
pola túa militancia política?
Si, no eido da miña vida persoal si
tiven algún.
Cales son os problemas máis graves
que ten a mocidade galega en xeral e
a de Mos en particular?
O problema máis grave que ten a mocidade é a extrema dificultade para
construírmos un proxecto persoal de
vida pois: o acceso ao mercado laboral
é dificilísimo e o acceso á vivenda é
pouco menos que imposible. As mozas
e mozos de Mos temos o problema
engadido de que no noso pobo non se
pode facer vida.
E como valoras as políticas de atención
á mocidade que desenvolve a administración municipal?
Son inexistentes ao marxe da propaganda que é o único que fan.
Rematamos Alba coa pregunta máis
intimista. Confesa: que ambiente en-

contraches no interior do BNG de
Mos?( non valen clixés)
Ha ha ha ha ha. Non é un clixé en
serio ; o BNG de Mos é como unha
familia.
Ben, hai familias que se levan a matar
Ha ha ha. Xa, pero non é o caso. O
BNG de Mos é como unha familia na
que é un pracer estar, pois o trato interno
é exquisito e o compromiso colectivo
no ben común é o que vin desde o primeiro momento que cheguei.
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A Xustiza tumba a “cidade deportiva” do Celta
MOS

Mos 18 de Xuño do 2021
Non, a imaxe que ilustra este texto non corresponde a ningunha das
fragas, inzadas de verdes fentos ,de calquera dos currunchos do país
galego. Trátase dunha suposta beirarrúa da parroquia de Petelos,
no concello de Mos. En concreto uns poucos centos de metros separan esta imaxe do propio concello. Velaí unha mostra gráfica do tipo
de goberno que padece Mos.

Google e Facebook poden seguir
deturpando os nosos topónimos
GALICIA

BNG rexistrou hai poucas
semanas unha serie de iniciativas
e preguntas ao Goberno español
que atinxe ao uso deturpado dos
topónimos oficiais galegos nas
aplicacións de xeolozalización
como Google Maps ou redes
sociais como Facebook.

En resposta ás preguntas formuladas polo BNG, o Goberno
español indica que o ámbito de
aplicación da normativa pola
que se regula a toponimia oficial
do Estado “non alcanza ao sector
privado”. É dicir, que deixan en
mans de empresas privadas, neste
caso transnacionais.

A Comunidade de Montes
de Tameiga declárase satisfeita
coa sentenza, xa que ven a darlle
a razón a súa querela interposta
pola ilegalidade das obras da
“cidade deportiva” do Celta.
Tal como denunciaron tamén
Ecoloxistas en Acción e a Asociación Veciñal A Portela de Tameiga, a maxistrada do xulgado
nº3 de Pontevedra falla contra
a licencia pola que o goberno
local de Mos pretendía permitír
a construcción dun edificio de
case 3.000 m.2 cando pola cualificación do solo, rústico de es-

pecial protección, só podía construirse uns pequenos vestiarios
e almacén imprescindible.
A Comunidade de Montes
sinala que a cidade deportiva
carece de ningunha cobertura
legal, xa que o Plan Especial de
Infraestruturas que o goberno
de Nidia Arévalo tentaba tramitar
de xeito expres foi informado
desfavorablemente pola Confederación hidrográfica MiñoSil quedando así descartada a
súa aprobación.
A directiva da comunidade
de montes parabeniza a toda a
veciñanza comuneira que du-

rante estes máis de tres anos de
loita non cederon as ameazas,
insultos e a campaña de atosigamento mediante denuncias
realizada pola alcaldesa do Partido Popular, principal promotora
deste desproposito urbanístico.
A veciñanza comuneira de
Tameiga agarda que esta sentenza serva ademais de exemplo
para todo aqueles que desde as
administracións se pensan que
poden obrar por encima da lei e
ás empresas que operan con tan
malas prácticas como as do presidente do Celta, Carlos Mouriño.

Segundo EU Son “o comodín do covid para tapar
inoperancia, vagamundería e caos”
PORRIÑO

O Concello do Porriño deixa
ás familias tiradas ao non organizar campamento de verán para
nenos e nenas. As criaturas levan
todo o curso escolar sen problema dentro das aulas e agora,
con unha situación moito mellor,
aléganse motivos de seguridade

para non ofrecer esta actividade.
Hai campamentos da Xunta,
doutros Concellos, da Universidade de Vigo...pero no Porriño
non porque somos moi responsables. A responsabilidade amósase con previsión, planificación
e traballo. Non se pode suspender
o que non se convoca, porque

non se fixo. A escusa da pandemia non vale para agochar a
falla de previsión da concelleira
de igualdade e dunha alcaldesa
que pasa de todo. O Concello
amigo da infancia segundo a
UNICEF, acreditación que nos
custou moitos cartos, non fomenta medidas de conciliación
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ABEL ESTÉVEZ, PRESIDENTE DO CLUB BALONMÁN PORRIÑO

“Apostar por técnicos da casa é unha
das razóns principais da nosa
magnífica temporada”
A Nova Peneira achegouse ata O Porriño para conversar con Abel Estévez,
presidente e adestrador dun dos equipos de balonmán máis punteiros de toda
Galicia. E mesmo conta coa medalla de bronce do Campionato de España para
o equipo xuvenil feminino.

Cóntanos Abel a historia do equipo?
O club foi fundado nos 80. Antes hai
un precedente nos anos 60 xurdido no
círculo Cultural de Porriño. Este era
basicamente feminino e chegou ata
estar na división de honra. Non saíron
adiante por temas económicos e por
non ter as instalacións aseitadas. Xa
nos anos 80 un grupo de directivos encabezados pola familia Gilsanz retoman
o club, sendo Julio Gilsanz o seu primeiro presidente. Pouco a pouco vai
medrando e conseguiron devolver á
división de honra feminina ao equipo.
Hai uns anos que eu son o Presidente.
O equipo máis representativo é o de
División de Honra Feminino e levamos
11 temporadas consecutivas nesta categoría. Temos equipos en tódalas categorías tanto femininas como masculinas, desde pre benxamíns con 6 anos
ata senior.

Como e cando se cruza o teu camiño
co do balonmán Porriño?
Desde sempre o club traballou nas escolas e eu comecei nunha delas como
actividade extraescolar. Primeiro fun
xogador pasando por tódalas categorías
do club e con 18 anos comecei a
adestrar. Tamén pasei por tódalas cate-

gorías do equipo como adestrador e
agora sigo con dúas categorías. Por
temas de traballo do anterior presidente
tivo que renunciar e aí foi cando decidín
eu meterme na presidencia do club.
É dicir, toda unha vida dedicada ao
club.
Si, desde os oito anos.
Agora fálame do equipo xuvenil feminino que acadou a medalla de
bronce no campionato de España.
Explícanos as razóns que motivaron
este enorme éxito?
A parte de ter canteira propia, hai un
par de anos que decidimos buscar

talento en toda Galicia e fixemos un
proxecto de intentar captalo de equipos
próximos. Temos xogadoras de toda a
comarca e captamos dúas xogadoras
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máis de Cangas e unha de Meaño. Fíxemos un convenio co Colexio Cemar
de Mondariz e creamos unhas becas
para estas rapazas que lle permiten ter
un volume máis alto de adestramentos.
A partir de aquí xa é traballos das adestradoras e de Ana Alonso que conseguiu
que neste ciclo chegaramos á fase final
do Campionato de España e acadar
esta medalla.
Foi unha boa aposta entón?
Si, arriscada porque investir na base
non é o habitual nos equipos de división
de honra pero, ao final, non só o
equipo xuvenil, senón tamén o equipo
cadete feminino clasificouse para os
oito mellores de España e imos a semana que ven a xogar a Elxe. Tamén
en masculino estamos a mellorar, aínda
que somos un club de tradición feminina. Por primeira vez na historia os
cadetes masculinos clasificáronse para
o Top Oito.
E para estas dúas clasificacións de
Top Oito. Cales son as aspiracións
realistas de ambos equipos, en ambas
fases finais?
Nestas idades e difícil sinalar un favorito,
creo que o equipo masculino ten por
diante equipos co nome do Fútbol Club
Barcelona, Granollers, Bidasoa… Equipos con moita tradición e moito potencial
económico. O Barcelona ten un presuposto en balonmán superior a todo o
resto. A gran vantaxe e que xogamos
na casa, temos o apoio da nosa xente e

temos a honra de recibir a equipos tan
potentes.
Agardas boa resposta entón da afección local para esta final masculina
no Porriño?
Si, a mágoa é que teñamos as restricións
Covid con tan só 350 persoas. Temos
1600 localidades pero como temos que
manter a distancia de metro e medio só
podemos meter a 350 afeccionados. A
experiencia desta fin de semana que
xogaron os cadetes e completamos o
aforo e fainos pensar que a xente vai
seguir respondendo.
O equipo senior feminino mantívose
con folgura na división de honra.
Todo sumado fai que a temporada
do club fose sobresaínte. A que o
atribúes?
Creo que apostar polos técnicos da
casa é o axeitado. No primeiro equipo
feminino está Ismael Martínez que leva
moitos anos con nós. Creo que temos
equipo para estar un pouco máis arriba
pero comezamos a temporada con catro
xogadoras que viñan con lesións de
longa duración. Na segunda fase recuperamos a todas as xogadoras e fíxemos
unha moi boa segunda parte. Destacar
que somos uns dos poucos equipos
que temos un equipo en división de
honra e outro na segunda división feminina, neste caso con xogadoras moi
novas e quedamos cuartos da segunda
división que é un gran resultado.
É posible soñar con que o senior

masculino poida chegar ao nivel no
que están as mozas?
Este é o obxectivo. A xeración cadete é
moi boa, foron campións galegos e
agora van entre os oito mellores de
España. O ano que ven moitos destes
xogadores son xuvenís e comezaran a
xogar co senior. A nosa idea é intentar
apoiar a estes xogadores para que pouco
a pouco, podan acadar a categoría nacional.
Ti cres que o pobo do Porriño valora
como se merece a un club como o
voso que leva o nome de Porriño ao
máis alto do panorama do balonmán
español?
Creo que somo un pobo de moita tradición no balonmán feminino e nunha
situación normal estabamos metendo
entre 800 e 1000 persoas nos partidos
de división de honra. Este ano coa pandemia tivemos que limitar a captación
de novos socios porque tiñamos máis
socios que localidades dispoñibles.
E como se porta o concello con vós?
Moi ben de sempre. Temos unha axuda
de 130.000€ por temporada. É de agradecer que aposten polo deporte como
o fan e que sexan áxiles na tramitación
das subvencións.
E a administración provincial?, e a
Xunta?
Si. A nivel institucional estamos ben
valorados.
A Deputación de Pontevedra danos
unha axuda por ter a un equipo na elite

e na máxima categoría. No caso da
Xunta de Galicia temos unha dobre
axuda, unha subvención ordinaria polas
categorías base e por outro lado, co
tema da fundación. Tanto o primeiro
equipo como o segundo, teñen unha
axuda específica pola Fundación do
Deporte Galego cun convenio con
Abanca cun apoio importante.
O enorme éxito deste ano tivo a súa
parte negativa pois ocasionouvos un
importante desfase no presuposto
de 45.000€. Como prevés solucionalo?
Tiñamos presupostado que as nenas
xuvenís si chegaran a fase final con
15.000€ para esta partida. Pero non
contabamos con que os cadetes e as
cadetes chegaran tan lonxe. Os gastos
totais son de 45.000€ cuns desfase duns
30.000€ e para solucionalo estamos
intentando buscar empresas privadas
que aposten polo club. En Porriño o
tecido empresarial sempre respondeu
moi ben e estamos intentando conseguir
esa colaboración para asumir todos
estes gastos.
Seguro que si a conseguides. Agora
fálanos da túa colaboración coa Selección galega de Balonmán.
Colaboro con eles cando nos chaman
e os últimos anos que houbo selección
galega senior feminina si que axudei
con este traballo.
Moitas grazas Abel.
Grazas a vós.
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Victoria Alonso esixe a dimisión de
Nidia Arévalo pola“Cidade do Celta”
MOS

A voceira e secretaria xeral do
PSdeG-PSOE en Mos, Victoria Alonso,
esixe a dimisión inmediata da alcaldesa,
Nidia Arévalo, trala sentencia do Xulgado do Contencioso Administrativo
número 3 de Pontevedra que ordena a
revisión de oficio da licencia para
construír os campos de fútbol do Celta
e que anula de plano a licencia para a
construción dos vestiarios e as instalacións técnicas. “A alcaldesa de Mos
avergoña e mancha o nome deste concello e o único que pode facer, despois
de ter perpetrado a maior ilegalidade
urbanística da historia recente de Galicia, é marchar antes de que teña que
facelo por obriga legal”, afirmou.
Victoria Alonso considera que a sentencia sobre as dúas “licencias exprés”
concedidas en 2018, “é unha crónica xudicial anunciada”, tal e como viñan vaticinando xa dende o mandato pasado o
grupo socialista e a comunidade de montes
de Tameiga. A voceira socialista non
descarta acudir á Fiscalía para que impulse
un procedemento penal contra Arévalo
e, ademais, está a preparar unha denuncia
pola afección dos campos de fútbol e
vestiarios aos sistemas de abastecemento
de auga veciñal.

Recalca que a “inauguración pantasma” celebrada o pasado día 28 de novembro de 2020, estivo tristemente encabezada polo presidente da Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijoo, “que foi
involucrado nun asunto moi feo, xunto
co presidente do Parlamento galego e o
conselleiro de Medio Rural, que terían
que terse coidado de non facerse aquela
foto, que se entón era unha foto vergoñenta,
hoxe é unha foto escandalosa”. Naquel
acto Feijoo falaba de promocionar o “patrimonio deportivo”, “pero o único patrimonio afectado foi o arqueolóxico, arrasado coa connivencia do Concello e da
propia Xunta”.
Victoria Alonso tamén lembra que as
declaracións de Carlos Mouriño, presidente
do Celta, naquel acto, nas que aseguraba
que o proxecto é “un soño”, “vai camiño
de converterse no seu peor pesadelo”.
Victoria Alonso recalca que o Concello
de Mos organizou “con total desvergoña”
varios actos nas instalacións irregulares
do Celta, o último deles a presentación
da Volta Ciclista, e a alcaldesa chegou a
dicir, cando foi recriminada por elo, que
estaba “orgullosa”. Máis aínda presumiu
reiteradamente de poñelas “a disposición
da veciñanza, cando xa hai unha sentencia
que di que son ilegais”.

O BNG do Porriño mantén a súa aposta polo
entorno do Río Louro
PORRIÑO

A concellaría de Urbanismo dirixida polo Bloque vén de chegar a un
acordo para a compra de 20.000m2
de terreos na contorna do río destinados a crear unha gran zona verde
no Porriño.A aposta por incrementar
zonas verdes sempre formou parte
do modelo de vila que o Bloque defende para O Porriño. Na nosa anterior
etapa no goberno abrimos as sendas
peonís polo Louro e agora a concellaría de Urbanismo dirixida polo nacionalista Pedro Pereira vén de investir
na compra de parcelas próximas ao
río como primeiro paso para recuperar
un entorno de gran valor ambiental.
Preto de 20.000m2 que permitirán

crear unha importante zona verde e
de lecer tan necesaria para o centro
urbano.
No BNG somos conscientes de
que a recuperación integral do río
Louro para a xente, non será completa
mentres o matadoiro permaneza na
súa localización actual. Chegou o
momento de afrontar un debate de
tanta importancia para o futuro do
Porriño. O desenvolvemento urbanístico da nosa vila non pode estar
condicionado por unha localización
que a día hoxe non atende a ningún
criterio lóxico. Nin desde o punto de
vista medio ambiental nin pola súa
proximidade con tan importante núcleo de vivendas.
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Indignación xeral nas parroquias de Salceda polas
novas valoracións do Catastro para o imposto do IBI
SALCEDA

O envío de miles de cartas (unhas
15.000) pola Xerencia Territorial do Catastro, ao efecto de comunicar NOVAS
VALORACIÓNS de Bens Inmobles está
causando grande preocupación polo incremento que se vai producir nas liquidacións do Imposto de Bens Inmobles
(IBI) neste ano 2020.
A veciñanza afectada, especialmente
no ámbito rural do municipio, onde se
reclasifica solo rústico para pasalo a urbano, considera que a nova situación
impositiva afectará gravemente ás economías familiares, especialmente a das
que residen en “Núcleos rurais tradicionais” (practicamente todos os barrios
das parroquias de Salceda).
Nas reunións evidenciase unha absoluta oposición a que impoña un imposto
do IBI sobre todo tipo de parcelas (teñan
ou non acceso a vía pública; teñan ou

ESTACIÓN DE SERVICIO SALCEDA
Salceda de Caselas
986 349 054

non abastecemento de auga e saneamento,
subministro de enerxía eléctrica, etc);
estean ou non afectadas por diversos
motivos (liñas eléctricas, dominio público
hidráulico de protección de ríos e regatos,
protección de bens do Patrimonio cultural,
etc); estean nun risco ou desnivel, que
as inutiliza para calquera edificación.
A súa vez manifestan a súa indignación polos numerosos erros na identificación de titulares catastrais de parcelas
e a súa delimitación cartográfica, así
como na superficie das mesmas; erros
que atribúen a unha errada transposición
da cartografía catastral; e, para corrixilos,
é necesario contratar os servizos de peritos; cos conseguintes custes a cargo de
cada quen.
É de salientar que as Normas urbanísticas de Salceda de Caselas para os
barrios, chamados “núcleos rurais tradicionais” indican que son SOLO NON

URBANIZABLE, e que “O solo non
urbanizable de núcleos rurais tradicionais
poderá pasar a urbano polo procedemento
previsto na lexislación autonómica vixente
e a través do sinalado no apartado correspondente das Normas…” sinalando
este apartado que, en cada núcleo, hai
que redactar un Plan Especial de Mellora
do Medio (PEMM); o que non se levou
a termo en ningún barrio dende 1997.
Tendo en conta que a Lei do Catastro
establece que os Concellos “…deberán
subministrar á Dirección Xeral do Catastro
información sobre os solos que se atopen
afectados...”; o BNG está recollendo sinaturas para presentar no Concello se
Salceda de Caselas reclamación contra
o procedemento de revisión catastral; e
para que tome o acordo de comunicar á
ao Catastro que as parcelas situadas en
Núcleos Rurais Tradicionais coa clasificación de solo non urbanizable.
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VERÓNICA TOURÓN, NOVA ALCALDESA DE SALCEDA

“Estou entusiasmada, sendo plenamente consciente
da responsabilidade pero cunha enorme ilusión”
Achegámonos ata o concello de Salceda 5 días antes de que Verónica se
converta na nova alcaldesa en virtude do pacto que o seu partido, O PSdeG
asinara cos seus socios de Movemento Salceda. O devandito pacto estableceu
unha alcaldía rotatoria que desempeñou Loli de MS os dous primeiros anos e
que agora recaerá na persoa da socialista Verónica Tourón.Ela é unha muller
que afronta a responsabilidade con moita ilusión e decisión de consolidar un
goberno progresista na vila que a viu nacer e coa que se sente plenamente
identificada.
En 5 días vas ser nomeada alcaldesa do
teu pobo
Permíteme por favor interromper porque
o que dis do “ teu pobo” é enormemente
apropiado. Eu nacín en Salceda, na parroquia de San Xurxo. Cando me independicei pasei a vivir no centro da vila,
e fixen toda a miña vida no meu pobo

ao que me sinto moi vinculada emocionalmente.
A piques de ser nomeada alcaldesa de
Salceda, cal é o teu estado de ánimo?
Estou entusiasmada, sendo plenamente
consciente da enorme responsabilidade
que supón. Pero cunha enorme ilusión
en facer cousas que axuden a mellorar a

vida cotiá das veciñas e veciños de Salceda.
Loli, que o día 15 deixará de ser alcaldesa,
en varias conversas que tivo comigo
amosouse moi satisfeita do nivel de cohesión do goberno de coalición nestes
dous anos. O teu grao de satisfacción é
o mesmo?
Si, é o mesmo. No plano persoal é un
pracer traballar cos nosos compañeiros
e compañeiras de Movemento Salceda.
E no eido político a relación foi excelente.
Fomos capaces de facermos un equipo
absolutamente cohesionado. Traballamos
en todas as áreas de maneira transversal.
Sempre houbo moi boa sintonía, traballamos de xeito impecable. E incluso
nos momentos que houbo algún tipo de

discrepancia ,sentámonos e resolvémola
de maneira dialogada.
Unha das discrepancias con Movemento
Salceda é a carta a Amancio Ortega?
Ben con todo o cariño e respecto eu non
faría iso. O correcto creo eu que as administracións competentes invistan o
xusto e necesario para que no noso pobo
haxa as prazas escolares suficientes e
necesarias. Para iso pagamos impostos.
A situación epidémica de Salceda é moi
boa verdade?
Si, estivemos varios días con 0 casos.
Penso que agora hai 3.En calquera caso
dúas consideracións ao respecto; a primeira é que non nos podemos descoidar
pois ata que exista unha porcentaxe suficiente de poboación vacinada pode

YOLITEYPE@HOTMAIL.COM

María J. Saavedra Míguez
Delegada
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un pouco a tendencia pero si que notamos
ese fenómeno. E non só na parte económica, tamén notouse no incremento da
necesidade de atención psicolóxica
Que áreas levaches nestes dous anos?
Urbanismo, participación veciñal, emprego e formación, comercio e industria
Cales foron os proxectos ou traballos
das túas áreas, nestes dous anos, máis
significativos?
O certo é que nos tocou gobernar nunha
situación moi complexa e tivemos que

xurdir un gromo en calquera momento,
e a segunda manifestar o meu enorme
orgullo pola gran responsabilidade da
veciñanza, pois , agás un momento concreto, Salceda sempre tivo unhas cifras
baixas de contaxios.
Distintos alcaldes e alcaldesas cos que
teño falado dinme que a pandemia pro-

piciou que se multiplicaran as familias
que precisaban da atención dos servizos
sociais do Concello para atender as necesidades máis básicas. En Salceda tamén?
Si, sobre todo notámolo nos meses do
confinamento e no resto dos meses do
2020. Agora semella que se moderou

NOELIA LORENZO
Nya Fotografía
www.nyafotografia.es
Facebook
Instagram
Fotografía infantil y familiar.
C/Ador 1 bajo
Salceda de Caselas
Teléfono 661 538 557

adaptar a liña de traballo ao contexto
inédito na nosa historia. O primordial
foi atender ao comercio e á hostalaría
para podermos axudalos o máximo posible. Por outra parte quixera destacar
que fomos quen de facer formación para
a procura de emprego.
Cóntanos como foi?
Fixemos un programa de formación
orientado á inserción laboral, con 100
persoas, das que logramos inserir ao
63%.

C/ Víctoriano
Pérez Vidal, 37
Telf: 633 15 28 23
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Caramba o 63%¡¡
A verdade é que estou moi orgullosa e
con toda humildade creo que podo dicir
que fixemos un traballo técnico bastante
importante. E por outra parte contribuír
ao ben común é polo que unha se mete
en política e cando sentes que do teu esforzo algunha persoa se beneficia, pois
é moi gratificante.
En canto á participación veciñal?
Pois puidemos aprobar un regulamento
de participación que poremos en marcha
en canto nolo permita a pandemia. A
miña intención é que o Consello Veciñal
sexa un dos eixos da nosa acción política.
No que respecta ao urbanismo?
Se cadra é a miña espiña cravada. Tan
pronto se poida quero comezar cos traballos do plan xeral.
O que temos agora que é?
Son as normas subsidiarias de 1997.A
carencia de plan xeral é unha débeda
coa veciñanza de Salceda e eu porei
todo o meu empeño en solucionar este
asunto.
Nos dous anos de mandato?

Para comezar os traballos nestes dous
anos, e con vistas a aprobalo no mandato
que se inicia no ano 2023.
Xa tes na cabeza as eleccións o 2203?
Non claro que non. Iso non toca agora.
O meu interese só está centrado en
desempeñar o mellor que poida e saiba
a inmensa honra que supón para min
ser alcaldesa de Salceda. Iso non quita
que sexa absolutamente consciente de
que temas tan complexos como a aprobación dun plan xeral haxa que consideralos a longo prazo, pois non é algo
que se poida facer de hoxe para mañá.
A miña intención nos temas relevantes
para Salceda é buscar o consenso con
todos
Co PP tamén?
Si, claro
E o PP local está nesa liña de procurar
consensos?
Ao PP de Salceda hai que agradecerlle a
súa lealdade no que se refire á xestión
da pandemia. Nese tema souberon estar
á altura. Nos restantes lamentablemente
non. En calquera caso eu téndolles a
man na procura dos consensos para os

temas esenciais para Salceda.
No que respecta ao polígono do Cerquido
fixemos algo?
Estamos facendo un traballo de avaliación
para ver cal é a mellor forma para darlle
estabilidade xurídica ás empresas que
alí están.
O novo centro de saúde é suficiente
para a poboación de Salceda?
O edificio está moi ben. Era necesario e
benvido sexa. Pero os recursos humanos
son claramente insuficientes. Por exemplo,
Salceda é unha das vilas de Galicia que
ten un número máis elevado de poboación
nova. E só temos unha pediatra, algo
que obviamente non cubre as nosas necesidades.
E no que respecta á educación temos
escolas suficientes para atender a demanda que hai en Salceda?
Non , non as temos. Necesitamos infraestruturas educativas. Parece que por
fin a Xunta entendeu a necesidade de
ampliar o IES PEDRAS RUBIAS. Creo
que o colexio Altamira segue sendo insuficiente. Temos 600 rapaces e rapazas
nunhas instalacións absolutamente ina-

decuadas. Claramente a educación é un
tema no que Salceda non está ben
atendida pola administración autonómica.
E no resto de temas Salceda está ben
tratada pola Xunta?
Ben , hai respecto institucional e trato
cordial. Pero sigo pensando que temos
un déficit claro de infraestruturas básicas.
As relacións coa DEP como as valoras?
É excepcional. A distribución de recursos con todos os concellos baséase
en criterios que son pura e duramente
obxectivos.
Sénteste apoiada polos distintos organismos do PSdeG?
Absolutamente.
Rematamos Verónica, pronto haberá
congreso no PSdeG, prevés que se presente algún candidato alternativo ao actual SX, Gonzalo Caballero?
Non podo contestar a iso. Eu pertenzo
ao comité nacional do PSdeG, temos
unha xuntanza este sábado e xa veremos
como evolucionan os acontecementos.
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PRAZA DO CONCELLO 1 - SALCEDA

1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N

2

3

4

5

6

7

8

9

de Khan Deán

10 11 12 13 14 15

VERTICAIS:
1 CONCELLO DA COMARCA DE REDONDELA.
2 POÑER EN PRÁCTICA-ENTREGOU DE BALDE ALGO A ALGUÉN.
3 BEBIDA DOS PIRATAS-SÍMBOLO QUÍMICO DO CHUMBO-11-0.
4 ONDE REMATA A ESPALDA-PLANTA DA FAMILIA DAS LILIÁCEAS
CUXO ZUME É EMPREGADO PARA USOS MEDICINAIS E
COSMÉTICOS-CONTRACCIÓN DE PREPOSICIÓN MÁIS ARTIGO
MASCULINO-SOCIEDADE LIMITADA.
5 AO REVÉS VOZ PARA ORDEAR AOS ANIMAIS QUE SE DETEÑANADESTRADOR DO CELTA-MEMBRANA EXTERNA QUE COBRE O
NOSO CORPO.
6 PAU LONGO CUN EXTREMO EN FORMA DE PÁ QUE SE
EMPREGA PARA DESPRAZAR UNHA EMBARCACIÓN-MONTÓN
DE TERRA QUE SACAN AS TOUPAS Á SUPERFICIE.
7 DÍGRAFO CO QUE SE REPRESENTA O FONEMA RR-NOME DE
LETRA-CONSOANTE-SÍMBOLO QUÍMICO DO MANGANESOCONSOANTE.
8 VOGAL REPETIDA-TANTO-INFLAMACIÓN DO IRIS.
9 CONSOANTE-SALAMÁNTIGA-CONSOANTE.
10 MOLUSCOS CEFALÓPODOS-DEUS EXIPCIO-DON GARCÍA FOINO
DE GALICIA.
11 PREPOSICIÓN-50-RECIPIENTE ONDE SE DEPOSITAN OS VOTOSPOLICÍA POLÍTICA DIRIXIDA POR HEINRICH HIMMLER.
12 TERMO EMPREGADO NA XERGA MILITAR-3,14-PAÍS DO
SUBCOMANDANTE MARCOS.
13 CONSOANTE-1.000-A ÚLTIMA COMIDA DO DÍA-VOGAL-VOGAL500.
14 MONTSE ....ARTICULISTA DE A NOVA PENEIRA-ANFIBIO DE
COSTUMES NOCTURNOS.
15 FACER OPOSICIÓN-O PAI DE TELÉMACO

SOLUCIÓNS HORIZONTAIS A-PERCORRER-PAN-O. B-AXOUXERE-LOR-FP. C-ZEN-M-SUR-MAO. D-OR-ACOUGAR-P-JR. E-SC-LOVOCALICAS. F-DEPOUTELLAS-ERE. G-ERBEDO-B-UMAD. H-B-EUPIERRE-OU. I-OD-ATP-RIANXO-L. K-ROXO-EMIR-AI-SI. L-BOIPINTAR-COAS. M-EU-SER-E-ESO-PE. N-N-OLLAR-BIS-DOS VERTICAIS: 1-PAZOSDEBORBEN. 2-EXERCER-DOOU.
3-RON-PB-XI-O. 4-CU-ALOE-AO-SL. 5-OX-COUDET. 6-REMO-TOUPEIRA. 7-RR-UVE-P-MN-R. 8-EE-GOL-IRITE. 9-R-SACABEIRAB. 10-LURAS-RA-REI. 11-POR-L-URNA-SS. 12-AR-PI-MEXICO. 13-N-M-CEA-O-O-D. 14-FAJARDO-SAPO. 15-OPORSE-ULISES

o encrucillado

HORIZONTAIS:
A IR DUNHA PARTE A OUTRA-ALIMENTO FEITO DUNHA MASA DE
FARIÑA AUGA E SAL-VOGAL.
B XOGUETE CUNHAS BOLIÑAS NO SEU INTERIOR-RIO AFLUENTE
DO SIL-FORMACIÓN PROFESIONAL.
C RAMA DO BUDISMO-1.000-PUNTO CARDINAL-LIDER DA
REVOLUCIÓN EN CHINA.
D ANTIGA MATRÍCULA DE OURENSE-TRANQUILIZARCONSOANTE-ABREVIATURA DE JUNIOR.
E SÍMBOLO DO ESCANDIO-CADA UNHA DAS RELINGAS DE CAIDA
NAS VELAS REDONDAS-RELATIVAS ÁS VOGAIS.
F LOCUCIÓN CO SIGNIFICADO DE A CATRO PATAS-EXPEDIENTE
DE REGULACIÓN DE EMPREGO.
G ARBUSTO DA FAMILIA DAS ERCÁCEAS-A SEGUNDA DO
ALFABETO-UNIDADE MUNICIPAL DE ATENCIÓN A
DROGODEPENDENCIAS.
H CONSOANTE-ALEXIS.....COREÓGRAFO DIRECTOR DA COMPAÑÍA
LAPSUS DANZA-OURENSE.
I AO REVES PRIMEIRA NOTA MUSICAL-ASOCIACIÓN DE TENISTAS
PROFESIONAIS-LOCALIDADE NATAL DE CASTELAO-50.
K DE COR DOURADO-PRÍNCIPE GOBERNANTE DOS PAÍSES
ISLÁMICOS-ADVERBIO DE LUGAR-NOTA MUSICAL.
L TOURO CASTRADO-CUBRIR DE PINTURA UNHA SUPERFICIECONTRACCIÓN DE PREPOSICIÓN E ARTIGO FEMININO PLURAL.
M A MIÑA PROPIA PERSOA-EXISTIR-2º VOGAL-EDUCACIÓN
SECUNDARIA-EXPREMIDADE.
N CONSOANTE-VER CON ATENCIÓN-POR SEGUNDA VEZCONTRACCIÓN DE PREPOSICIÓN MÁIS ARTIGO MASCULINO
PLURAL
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o condado

Ponteareas reorganiza as súas concellarías
PONTEAREAS

Tras a renuncia de Xosé Represas e
a toma de posesión de Cristina Fernández
Davila como alcaldesa, o Goberno municipal de Ponteareas realizou unha reordenación de competencias co claro obxectivo de “acadar un funcionamento
óptimo dos servizos prestados á veciñanza”, poñendo á fronte das diferentes
concellarías a persoas con amplos coñecementos e experiencia en cada unha
das áreas. Así, por unha banda, a alcaldesa Cristina Fernández Davila asume
as competencias que dependían do anterior alcalde (Urbanismo, Medio Urbano
e Seguridade Cidadá e Emerxencias) e
mantén a coordinación de Ensino e
Saúde, áreas que xa dirixía até o de
agora. Mentres, a rexedora deixa a área
de Consumo, que dirixirá Eva Gil, e a
de Eventos, que agora asume Miguel
Bouzó. Outro dos cambios significativos
nesta reorganización de competencias é
a saída de Nahir Covelo por mor da súa
situación persoal e laboral, o que supuxo

que Bouzó asumise recentemente a concellaría de Deportes, así como a incorporación de dúas persoas ao Goberno
municipal para situarse ao fronte de
áreas que dependían directamente de
Xosé Represas na anterior etapa. Lola
Covelo entra a formar parte do goberno
para asumir os asuntos relacionados con
infraestruturas básicas, como o saneamento, o abastecemento de auga ou as
rozas. Ao cargo de Facenda estará Fran-

cisco Alonso, que regresa á corporación
municipal “tras ser no anterior mandato,
xunto a Represas, o artífice da xestión
eficaz que logrou sanear a economía do
Concello tras décadas de débedas, ruína
e bancarrota”. Roberto Mera pasa a ser
o tenente de alcaldesa e manténdose
Chus Garrote na segunda tenencia de
alcaldía como ata o de agora. A terceira
tenente de alcaldesa será Verónica Carrera.

Equipo Club
Leam Cadete
2021.Loren o
maestro da
escola manifesta
o seu orgullo por
ser o profesor
destes rapaces
excepcionais
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ANTÓN LORENZO “XAQUE”
Presidente da Comunidade de Montes.

A

nda nos últimos tempos a propaganda
oficial municipal presumindo dos máis
de mil anos de historia da vila e da comarca.
Venme a cabeza, a luz dos feitos, que esta
propaganda ten máis de continente que
de contido. Son tan así… que incluso levan
anos agochando caixas con centenas ou
miles de libros sobre a historia de Salvaterra
de Miño, seica non os poñen o dispor dos
veciños porque están en castelán, ¡como
si os galegos descoñeceramos esa lingua!.
O anterior Rexedor comentoume que a
culpa fora da Deputación, o certo é que o
propio historiador Javier Guede Bueno,
díxome en persoa, que fora el quen lle ordenou que así fose. Por iso pensei en ir
enchendo o longo do tempo algo dese
vacío, e para mostra aí vai a transcrición
do portugués do século XVII o galego esta
descrición da toma de Salvaterra polos
portugueses no verán de 1643:

HISTORIAS DE SALVATERRA (i)

“SEGUNDA ENTRADA QUE FIXO O
CONDE DE CASTEL MELHOR, João Rodrigues de Sousa e Vasconcellos, Xeral da
armas portuguesas, da Provincia de Entre
Douro e Minho, na villa de Salvaterra, na
Galiza, chamada hoxe Salvaterra de Portugal.
Anda tan travada, (encarnizada), a
guerra entre estas dúas nacións, a que
xustamente, con licencia das demais, podemos conceder o atributo das máis valentes do mundo, que cada día suceden
varias empresas así como ao valor portugués anima a moita xustiza, con que exercitan as armas, en defensa do seu Rei natural, así o Ceo se lle mostra propicio e
favorable con vitorias e gloriosos despoxos,
con que se coroa. Son boas testemuñas
desta verdade as fronteiras do Reino, que
por todas partes, continuamente son regados có sangue castelán, principalmente

as de entre Douro e Minho, onde vemos
tan renovados os bríos antigos, capitaneado
polo Conde de Castel Melhor, João Rodrígues de Sousa e Vasconcellos, cuxo esforzo
e prudencia, acompañados de extraordinaria ventura tense tan divulgado nunha
e noutra banda que seu nome só lle serve
de digno encomio. Tiña xa o Conde ostentado aos Galegos e Casteláns o poder
das súas armas e a destreza con que as
manexaba e rexía na primeira entrada
que fixeran en Salvaterra, no Reino da
Galiza, e como lle ficara a man folgada,
determinou de unha vez acabar con esta
vila, rendéndoa ao dominio venturoso do
Rei Don Joao IV, noso señor, polo que co
máis grande segredo que se pode imaxinar,
no cal consiste as máis das veces o bo resultado, sen declarar a parte a que encamiñaba a súa verdadeira intención, antes
realizando manobras de distracción apren-

LEAM TRAINING

ABRIMOS ÁS 19,00 TODOS OS DÍAS AGÁS OS MARTES

R. TROVADOR XOÁN GARCÍA DE GUILLADE, 50 - PONTEAREAS
665 858 420

“A SÚA
AXENCIA NO
CONDADO”
E-MAIL: MARPI@MARPI.ES
WWW.MARPI.ES
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reportaxe

didas na milicia, preparou todas as cousas
necesarias, xuntando xente escollida, que
serian entre cinco e seis mil homes, dos
cales serian uns mil douscentos pagos e
os máis xente reclutada, unha e outra
moi experimentada nas loitas e pelexas
da fronteira.
E como sen o primeiro fundamento,
que é o socorro divino, querendo conseguir
unha acción venturosa, solicitou esta ao
Conde levado da piedade cristiá, principal
virtude dun capitán prudente, mandando
no día antecedente a esta entrada, catorce
de Agosto, facer moitos sacrificios e
buscar relixiosos para escoitar as confe-

sións, en particular ós monxes do glorioso
Patriarca San Benito, que para esta xornada mandoulle para acompañar ao fiel
exército o reverendísimo Padre Xeral seu
irmán, Frei Pedro de Sousa, estes foron o
Padre Fr. Pedro de Cristo compañeiro do
Xeral, Fr. Francisco de Coimbra, Prior de
Tibaens, Fr. Mauro Abade de Cabanas,
Frei Urbano, Dissinidor?, Fr. Antonio Prior
de Ganfei e Frei Salvador.
Non faltou, coa dilixendia que sempre
acostuma en semellantes actos, o socorro
da Compañía de Xesús, que mandou catro
relixiosos notables, a saber os padres
Gaspar Alvares, Manoel Soares, Antonio

CAFETERÍA DA CULTURAL DE XINZO
Portela 34
Xinzo - Ponteareas
Os domingos pulpeiro
686 107 539

da Silveira e Luís Días, que viñeron a
estes efectos do Colexio de Braga e uns e
outros executaron con gran frecuencia
as confesións, esforzando a todos có Sagrado Viático do Corpo de Cristo, (comulgar).
Có que dúas horas despois da media
noite, en que comezou o día quince de
Agosto deste presente ano de 1643, comezaran a marchar os soldados pagos,
volantes e auxiliares, polo Castelo de Lapela no día de Nosa Señora da Asunción,
sempre fatal ás armas castelás, tanto
como venturosa ás portuguesas, e na
praia estaban sete barcos preparados para

pasar o Miño e entrar na Galiza, dos
cales o primeiro que abordou a terra inimiga foi no que ía por Capitán, Antonio
de Queirós Mascarenhas, que o era dos
aventureiros e co valor que acostuma, e
as súas obras dan fe, franqueou o paso
aós outros soldados entre espesas nubes
de balas, de que serviran a os nosos, os
galegos, que en cuanto pasamos non cesaron de dar grandísimas cargas das trincheiras e redutos en que estaban en gran
número de xente. Porén foi Deus servido
que empregando eles os tiros tanto a seu
salvo, en tanta cantidade, so nos mataran
un soldado e feriran a doce.

Ponteareas

CULTURAL
DE MOREIRA
LG MOREIRA
TELECLUB
PONTEAREAS

Casa Rivero. En Bugarín, Ponteareas
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Desembarcadas as primeiras barcadas
de xente nosa, que todas eran de soldados
pagos, sen facer caso das chuvias de pelouros, (balas), volveron os barcos a pasar
ós demais, asistindo sempre o Conde na
praia, con gran vixilancia até embarcarse
todos, que arremetendo ós galegos fixéranos retirar do río ordenadamente, deixando as trincheiras con perda de seis
homes que ficaran mortos no campo e
para formar mellor e máis a salvo os escuadróns, mandou o Conde ó Castelo de
Lapela que disparase toda a artillería que
nel había, contra o inimigo antes que
este puidera repoñerse. Os galegos obrigados polo gran dano que recibían retiráronse.
Formouse o campo con moita destreza

polo Mestre de Campo francés Viole de
Atis, dando en tanto os nosos moitos
vivas ó Rei noso señor Don João IV. Formáronse catro escuadróns, dos cales o
Conde quería tomar para si a vangarda,
pero como este posto dáballe máis a temeridade de soldado que o cargo de Xeral,
non o consentiran os capitáns e oficiais,
e contra a súa vontade, pasou a retagarda,
e o Mestre de Campo ocupou a vangarda,
e nesta orde comezaron os nosos a marchar ficando claro que, o tan gardado en
segredo, o obxectivo real era Salvaterra.
Porén esta advertencia tan gardada
entre os nosos, revelou a infidelidade e
traizón que sempre prevén inimigo xa
que tres días antes tivo noticia incluso da
parte por onde había de ser acometido o

ataque, pero a pesares das medidas que
os inimigos do noso tomaron para facernos maior dano, resultou o ataque en
maior gloria, conseguindo o éxito a pesar
de estar o inimigo xa prevido.
Foron os nosos marchando con gran
calma e rigorosidade que só o valor e
constancia portuguesa puidera soportar
tanto traballo, con o cal marcharan os
nosos legua e media, ficando con todo
algúns polos pes das árbores desfalecidos
pola falta de auga que padecían até atopar
unha fonte preto de medio cuarto de
legua da vila. No medio do camiño sairannos uns quinientos homes a cavalo
ben concertados ós cales acometerán os
nosos soldados con tanto valor e denodado
brío que os obrigaran a fuxir a brida solta

estevez_ribeiro_sl@hotmail.com

dos cavalos, desembarazados deles fómoslles queimando todo o que se encontraba nos lugares, quintas, gandos e
medas de pan, con tan extraordinario
estrago canto o furor militar acostuma.
O inimigo colleu tanto medo que por non
poderen coa presa levar a munición, puxéranlle lume. Neste mesmo tempo para
a parte de Tui, nun outeiro, apareceron
moitos galegos que, sen arriscarse, tiraron
moitos tiros sen efecto pola moita distancia en que ficaban.
En fin chegamos a Salvaterra onde
fora da vila nos esperaba moita xente de
pe e a cabalo coa cal a nosa infantería,
inda que cansada e desalentada do camiño,
atacou animosamente e en breve espazo
a puxo en vergoñosa fuxida cunha gran-

Xuño 2021 [23]

reportaxe
dísima carga de mosquetería. E así chegamos as trincheiras de Salvaterra, lugar
forte e de máis de douscentos veciños,
encontrándose todo despexado, posto
que das trincheiras os soldados de guarnición que nelas estaban, e serían cincocentos homes, dérannos valentes cargas, que os portugueses rebateran, e en
menos de un cuarto de hora fixéranse
señores delas, obrigando ós galegos a

retirarse co seu Gobernador ós pazos do
Conde.
Gobernaba esta praza Don Francisco
Picoña, capitán valeroso castelán, o cal
facía vinte e catro horas tomara posesión
deste cargo, recén chegado de Madrid,
lanzando contra os portugueses as bravatas que aquela nación acostuma, até
non probar o ferro portugués. Recollérase
el obrigado nos pazos do Conde, que es-

ESPECIALISTAS EN TODO TIPO DE
MÁRMOLES, TAMÉN EN ARTE FUNERARIO.
VISÍTANOS
REGUEIROS, 3 - OLEIROS - SALVATERRA

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

CAFETERIA
LA PARADA 24h

RÚA ROSALÍA DE CASTRO, 107 - BAIXO

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)
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taba fortificado a modo de castelo e con
el recolléranse cento e oitenta homes
acompañados de moitas municións e
pertrechos, dándolles ós nosos moitas
cargas, ás que responderan eles valerosamente, e vendo a pertinencia con que
se defendía , determinaron pórlle fogo
nas portas. A vista e temor deste incendio
causou tanto terror aos casteláns, que
izando bandeira branca, pediron cuartel.
O cal séndolle concedido, chegou a este
tempo o Mestre de Campo Viole de Atis
ás portas do pazo, as cales tiñan moitos
buracos por onde os galegos enfiaban os
mosquetes e sen risco seu tirábanlle os
nosos, este con algún sobresalto retirouse
a man dereita desviándose da porta, e
considerando que daría con esta acción
algún indicio de fraqueza, aos nosos ou
ao inimigo, levado de súa ousadía temeraria, ou por mellor dicir, guiado do des-

tino que o conducía a morte, volveu outra
vez a porta ocupando lugar perigoso. De
dentro disparouse un mosquete cuxa bala
dándolle no peito derribouno en terra,
deulle tempo a confesar e facer testamento, deixou nomeado por testamenteiro ao Conde, o cal séndolle dado aviso
de que estaba o Mestre de Campo mortalmente ferido, foi a velo e deulle consolo
para a morte, como a ferida fora penetrante en media hora expirou, pedíuselle
ós soldados que lle asistiran que non padricaran que morrera o Mestre de Campo,
por non animar ós casteláns nin descorazonar aos nosos. O Conde mandou recoller o seu corpo e metido nun sartego
forrado de veludo negro, coas súas armas
foi depositado na igrexa do mosteiro de
San Francisco da vila e dalí pasado a Sé
de Braga, onde se mandara enterrar.
(continúa na próxima Nova Peneira)

Obras de asfaltado de camiños
municipais en Cristo e Barreiros
SALVATERRA

O Concello de Salvaterra de Miño
informa que veñen de iniciar as obras de
mellora de firme nos camiños municipais
de Cristo – Meder e Barreiros – Porto,
que se acometen ao abeiro do Plan de
Infraestuturas Rurais da Xunta de Galicia.
Trátase de dúas obras de asfaltado
en camiños municipais, por un lado en
Cristo (Meder) onde se realizará unha

limpeza de marxes con apertura de cunetas ao longo dos 614 metros de actuación para seguidamente estender e
compactar unha capa de 5 cm de espesor
de mestura bituminosa en quente nunha
superficie de 2.807m2. Do mesmo xeito
farase a limpeza de marxes e apertura
de cunetas nos 195 m do camiño de
Barreiros (Porto) para posteriormente
votar a capa de mestura bituminosa nos
seus 585m2.

Fabricación e instalación de carpintería a medida (muebles de cocina,
baño, armarios, escaleras...) Venta de tarimas, frisos y molduras.
CARPMIÑO S.L. FÁBRICA Y EXPOSICIÓN:
Polígono Industrial Arbo - Barcela - ARBO
986 665 270 / 677 300 284 / 615 194 809 carpmino@gmail.com
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O conflito na depuración de augas residuais entre Mondariz e Mondariz Balneario - 1º parte
EMILIO BARROS, ALCALDE DE MONDARIZ

“A posición de Alternativa por Mondariz e do PP
prexudica claramente á veciñanza do noso pobo”
No ano 2005 a Xunta, con fondos da UE, construía unha depuradora
situada no espazo físico de Mondariz Balneario, que teoricamente ten
capacidade de tratar as augas sucias de 6.000 persoas. É dicir, para a
veciñanza de ambos concellos . Porén hoxe, case 17 anos despois,
segundo manifesta Emilio Barros alcalde de Mondariz, só unha moi
pequena parte da veciñanza de Mondariz ten acceso aos servizos da
depuradora pois o concello de Mondariz Balneario pon obxeccións á
conexión de novos colectores o que ocasiona un grave problema á
veciñanza de Mondariz alén de que a EDAR estea infra utilizada. A
principios deste mes o goberno municipal levou a pleno unha moción
solicitando o apoio unánime da corporación na esixencia dunha
solución a ese problema, xa enquistado no tempo. A moción non foi
aprobada pois contou cos votos en contra do PP e de Alternativa por
Mondariz. De feito o grupo do ex alcalde Calis, enviaba unha nota de
prensa na que explicaban a súa posición manifestando que o goberno
quería “ ir á a guerra contra Mondariz Balneario” e que ao seu xuízo a
solución pasaría polo diálogo entre ambos concellos a Xunta e á
Confederación Hidrográfica. A continuación ofrecémoslle unhas
declaracións exclusivas de Emilio Barros, alcalde de Mondariz, ao
respecto deste tema. E na Peneira do mes de xullo unha ampla
reportaxe sobre este conflito entre dous concellos veciños con
numerosas voces que nos darán a súa visión.

Que pasou co asunto da depuradora alcalde?
No seu día a UE a través de augas de Galicia financiou
unha EDAR( depuradora de augas residuais) que ten as
garantías e a capacidade para depurar os residuos de
6.000 habitantes.
Cando dis “ no seu día” a que ano te refires?
Estou a falar do ano 2005.

Pub

Yagos

Restaurante
Rúa Ramón
Peinador, 21

Mondariz Balneario
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entrevista
Como funciona esa instalación?
Actualmente dá servizo a arredor de
500 habitantes de Mondariz e a 2.000(
supostos, de Mondariz Balneario).É
dicir serve a uns supostos 2.500 habitantes , cando en realidade pode facer o
servizo para 6.000 persoas. O noso concello ten unha serie de infraestruturas
de depuración enormemente precarias
Pero tedes un convenio de colaboración
con Balneario, non?
Si, asinado polo seu alcalde Jose Antonio
Lorenzo e polo antigo alcalde de Mondariz Julio Alén. No convenio especificábase que Mondariz iría conectando
novos colectores. Pero esa parte non se
cumpriu porque dende o concello de
Balneario poñen obxeccións ao respecto
da conexión do colector incumprindo o
convenio de colaboración.
Que supoñen esas obxeccións?
Que a confederación hidrográfica non
autorice novas conexións. E polo tanto
non está sendo utilizada para o obxectivo
para o que foi construída.
E cal é a acción política do teu goberno
ante esta situación ?

Imos ver; Esta é unha situación enquistada. Levamos 17 anos con ese
problema. E nós estamos firmemente
decididos a pór todo de nosa parte
para facilitar a súa solución. Entendemos que o primeiro paso pasaba
por un posicionamento unánime de
toda a corporación de Mondariz esixindo unha solución para un problema grave que ten o noso pobo, e
que é unha inxustiza flagrante que
estamos a padecer.
Pero a proposta do goberno foi rexeitada, non?
Si, polos votos en contra do PP e de
Alternativa.
E por que?
Iso terano que contestar eles. Eu só
digo con rotundidade absoluta que a
súa posición prexudica á veciñanza.
Así de claro?
Si, por desgraza pódese dicir rotundamente; é unha posición contraria
ao interese da veciñanza de Mondariz. É unha posición incomprensible, decepcionante e pouco responsable.
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entrevista de g. figueiredo
RUBÉN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DO BALONMÁN A CAÑIZA

“Os nosos obxectivos deportivos son sobre todo asentar os
cimentos do club, non perder a categoría e aguantar cos dous
equipos na nacional”
A Nova Peneira conversa con
Rubén Fernández, unha persoa
apaixonada do balonmán,
cunha traxectoria e unha vida
dedicada ao Club da Cañiza,
primeiro como xogador e
agora, con dez anos na súa
presidencia, cun proxecto dun
equipo levado no corazón e
feito por e para o pobo.

Cóntanos brevemente a historia do equipo?
Este club móntao D.Sinesio, o director
do cole da Cañiza hai uns 25 anos, meteu
o balonmán como actividade extraescolar
e intentaba introducir a todos os nenos e
nenas neste deporte. Chegou co equipo
feminino a segunda nacional. Logo pasou
o relevo a Xabier, outro profesor do cole
tamén. Cando Xabier rematou nesta etapa
ninguén quixo seguir co equipo e no
verán, dun día para outro, desfíxose o

equipo de balonmán na Cañiza. Daquela
eu era xogador, tiña 17 anos. Houbo rapaces que foron xogar a outros equipos
pero houbo outros, coma min, que nos
quedamos sen xogar.
Despois de dez anos parado o Club, volvemos a xuntarnos os amigos que xogabamos xuntos e decidimos montar o
equipo de novo.
Como e cando se cruzan os camiños
de Rubén e do Balonmán Cañiza?
Eu comecei a xogar no cole ata os 17
anos que se disolveu o club. Dez
anos despois, cando decidimos volver montar o club quedei coma
presidente, outro compañeiro coma
tesoureiro, outro coma secretario e

outro como adestrador. Eramos 18 xogadores da Cañiza e así comezamos
de novo. Eramos xogadores, adestrador
e equipo directivo á vez. Co tempo o
club comezou a crecer de novo e nós,
que xa comezamos a ter unha idade,
deixamos de xogar para quedar só na
directiva. Dos que comezamos daquela
quedamos uns catro na directiva. E sumáronse ao proxecto pais de novos
xogadores.
Desfrutabas máis antes na cancha,
ou agora na presidencia?
É distinto. Non che podo dicir cal me
gusta máis porque desfrutei moito nas
dúas facetas, case che podo que dicir que
da mesma maneira.
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E onde se sofre máis, xogando ou
dirixindo?
Dirixindo sen dúbida. Xogando sofres
pero podes pór algo da túa parte para
remedialo, pero na directiva non, non
podes aportar ao xogo.
En calquera caso teño a sensación
de que ti es unha persoa que vive os
partidos con moita intensidade. Cóntanos o episodio no que caíches do
balcón do Concello celebrando unha
vitoria?
Esta é a anécdota histórica, risas… Foi
hai sete anos na celebración do ascenso
a terceira nacional. Tivemos unha recepción oficial co alcalde no concello
e ao saír ao balcón para celebralo, este
facía uns 30 anos que non se usaba e,
ao apoiarme na varanda para saudar á
xente, esta rompeu e caín dunha altura
duns cinco metros. Tiven sorte, caín
coma se saltara e as lesións non foron
moi graves. Fixen fisuras no nariz, un

ombreiro e nun talón pero non cheguei
a estar ingresado pola caída.
Cóntanos como viviches o histórico
partido do ascenso das rapazas á
división de prata feminina?
Pois atacado dos nervios, co alcalde
dun lado e o presidente da Federación
Galega doutro. Foi unha loucura ver
coma esas nenas, que nos seu inicios
fomos buscar ao cole para xogar, chegaron a ter este éxito. É dunha emoción
inexplicable.
Cales son os obxectivos deportivos
na vindeira temporada tanto para
o equipo feminino como para o masculino?
Sobre todo asentar os cimentos do
club, non perder a categoría e aguantar
cos dous equipos na nacional. Pero vai
ser complicado. Temos unha estrutura
potente no masculino, aquí estamos
asentados e non imos descender pero
no feminino é un ano novo, queremos

facer un reforzo importante para manter
a categoría e non descender.
A vinculación do pobo da Cañiza
co equipo como a valoras?
Moi ben, o apoio é brutal. O noso
lema é que somos do pobo e o pobo
unido fai ao equipo. Temos 700 socios
dos cales 300 non pisan o pavillón, so
aportan o recibo para que haxa algo no
pobo, neste caso é o balonmán que estamos de moda, pero se foxe outro calquera deporte tamén o farían porque é
algo de aquí. Senón fora así e os nosos
veciños e veciñas non nos apoiaran
non sería viable o proxecto. Temos
100.000€ anuais de presuposto e agora
coas dúas categoría necesitamos uns
150.000€. Temos a Saeplast que é un
gran patrocinador pero o resto é euro a
euro.
E o Concello como se porta con
vós, tedes apoio económico? Notaches algún tipo de cambio coa nova

administración municipal?
Pórtase ben. Co novo alcalde comezamos con dúbidas, o primeiro ano tivemos un pequeno mal entendido e non
coñecía ben o proxecto, agora esta coñecendo o proxecto de man a vendo
todo o traballo que hai detrás e estase
subindo ao carro. El sempre foi socio
pero non é o mesmo ser socio que
estar dentro e ver o verdadeiro traballo.
Agora é o principal impulsor de que
esteamos en prata e de que isto vaia
para adiante, non temos queixa.
E a DEP e a Xunta trátanvos ben?
Coa DEP e coa Xunta temos unhas
subvencións estipuladas por número
de nenos, por categoría na que compites
e por equipo feminino, vas sumando
puntos e de aí sae a cantidade que che
toca como club deportivo de Galicia.
Coa xunta é verdade que temos unha
colaboración maior, temos un bo contacto que nos está botando unha man e
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temos dúas furgonetas a través dunha
subvención, apoian a noso proxecto. A
maiores estamos intentando sacar para
este primeiro ano un patrocinio da DEP
tamén. A subvención si que nos vai
subir moito con este equipo na división
de prata porque a Xunta ten un convenio
con Abanca para apoiar ao deporte de
elite e o subir a esta categoría estamos
dentro desta subvención.
Cantos nenos e nenas tedes na base
dos vosos equipos?
En total temos uns 175 nenos e nenas
en tódalas categorías.
Outros presidentes e presidentas de
equipos deportivos cos que teño falado dinme que esta actividade supón

un deterioro importante da vida
persoal porque hai que dedicarlle
tanto tempo que case non quedan
momentos para un mesmo. Ti como
o levas?
O meu caso é especial, moitos presidentes a este nivel son empresarios e
están vinculados aos equipos porque
teñen fillos xogando, eu son un simple
camioneiro autónomo e de momento o
meu fillo ten 4 meses, non teño esta
vinculación co equipo. O meu tempo
libre é no balonmán, é onde máis desfruto. Esta é a miña vida, aquí coñecín
a miña muller cando tiña 17 anos, ela
era xogadora e eu tamén, os meus mellores amigos tamén son do club de

sempre, meu afillado xoga aquí e os
seus pais son dos meus mellores amigos.
Para min os sábados tarde cando hai
partido é unha festa na que están meus
pais, irmáns, primos, os meus amigos
e os meus afillados, téñoo todo aquí,
isto é algo impagables, a miña vida é o
camión e o club.
Veste moito tempo máis na presidencia?
Xa quero comezar a delegar. Creo que
os cambios son bos e virían aires novos
con novas ideas e isto vai ser bo para o
club. Levo dez anos na presidencia e
xa estou preparado para ese cambio.
Acabo de ter un fillo e acabo de perder
a miña nai hai uns meses, cambiou a

miña situación persoal e se hai unha
persoa adecuada que poida continuar
co equipo faremos un cambio.
Haberá persoas que estean dispostas
a continuar co proxecto?
Pois se aparece alguén con sabia nova
e ganas de traballar darémoslle o relevo,
senón seguiremos adiante porque o
club ten que seguir. Estamos buscando
e comunicando de que estamos abertos
ao cambio e creo que hai xente nova e
con ganas que queira desfrutar deste
deporte como o levo feito eu toda a
miña vida.
Moitas grazas pola conversa Ruben
e moita sorte na busca de nova directiva.
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CELSO MILLEIRO / Historiador

A

Breve Historia da Sociedade de Canteiros de Marín (1896-1936)

comezos do mes de maio de 1896 os
canteiros de Marín declararon a folga
aos patróns, aos que reclamaban unha
rebaixa na xornada laboral. Días despois,
tras unha dura negociación, acadaron un
acordo fixando para ese ano 10 horas e
medias de traballo ao día. Dous meses
despois legalizaban unha sociedade de
resistencia dando inicio ao movemento
obreiro local.
Detrás desta auto-organización do
estamento operario estaba a esquerda
real do momento configurada por republicanos e socialistas, contando co apoio
entusiasta dos seus correlixionarios de
Pontevedra e da Federación Obreira da
cidade.
En 1898 iniciaron outra folga de dous
días conseguindo dos Patróns unha suba
dun real no seu salario. O incremento na
remuneración e a redución das horas de
xornada foron os eixos nos que vai pivotar

o traballo sindical ao longo da súa historia.
Ademais, hai que engadirlle a solidariedade coa loita desenvolvida polos obreiros
doutras localidades, con importantes
aportes monetarios realizados para manter as duradeiras folgas.
En 1901 crea, xunto coas sociedades
locais de Carpinteiros, Albaneis e Mariñeiros, a Federación Obreira de Marín e
da que será o núcleo central durante
toda a existencia deste organismo. Por
esas datas a sociedade ingresou na Unión
Xeral de Traballadores.
O primeiro Presidente do que se ten
constancia foi Joaquín Rodríguez Peleteiro, que a dirixiu en 1897. Importantes
cadros obreiros comandaron a sociedade
ao longo da súa vida: Augusto Alfonso
González “Xico”, Domingos Martínez
Rufo, Ángel García Pazos “Cambés”,
Teófilo Freitas Alves, Enrique Toucido
Pazos “Chinguita” ou Manuel Riveiro.

Unha boa parte eran de orixe portuguesa, esta circunstancia ten unha explicación nos Congresos Obreiros LusoGalaico celebrados ao comezo do século
e da que a sociedade de canteiros de
Marín tivo unha presencia destacada.
Estes obreiros chegados do norte de
Portugal, case todos eles de Perre (Viana
do Castelo), viñeron traballar nas obras
que se realizaban no porto de Marín.
Moitos ficaron e actualmente a súa descendencia espállase polo termo municipal.
As folgas foron continuas entre canteiros e os patróns, sobre todo cos Mestres Canteiros que foron membros fundadores da sociedade. Esta conxuntura
provocou unha crise ao redor de 1915.
Ese ano creouse a Sociedade Xeral de
Mestres de Obras de Construción e Propietarios de Marín, atopándose entre
os seus membros o cofundador da so-

ciedade de canteiros Joaquín Rodríguez
Peleteiro.
En 1916 os operarios canteiros refundaron a sociedade imprimíndolle desde entón un carácter máis ideolóxico e
de clase.
A última folga protagonizada polos
canteiros aconteceu no mes de maio de
1936 ao non aceptar algúns patróns a
xornada de 44 horas.
O Golpe de Estado do 18 de xullo de
1936 levou consigo o asasinato por fusilamento, tras un consello de guerra (ilegal) por militares sublevados, do seu
Presidente Santiago Ramos Ramos o 31
de decembro. A súa figura máis emblemática, Augusto Afonso Gonçalves
“Xico”, sería fusilado pola mesma razón
o 14 de setembro de 1937.
A Sociedade foi ilegalizada en 1936 e
os seus bens foron incautados polas autoridades fascistas en novembro de 1939.

Nas librarías dende o 10 de
xuño. Ilustrado por David e
escrito por Xurxo, este libro
ofrece 40 relatos ficcionados sobre feitos reais acontecidos en Vigo. A historia
do Vigo alternativo. Inclúe
un mapa pra localizar nos
lugares onde sucederon pra
que sirva de guía.

O TE U
XO R NA L E N
G A L EG O
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JUAN MARÍA BY LOLOLA. Un oasis de humanidade
O centro Juan María é un centro de educación especial situado no concello de Nigrán
na parroquia de Parada. Nace no ano 1984. Ocúpase da formación de rapaces e
rapazas con capacidades diferentes .Nun primeiro momento da formación académica,
e posteriormente da formación ocupacional con obxecto de facilitar a inserción dos
seus usuarios e usuarias no mercado laboral. E que, como cada ser humano, teñan a
posibilidade de ter unha vida independente, autónoma e digna. Na actualidade acolle
a 104 usuarios e usuarias dos 3 concellos do Val Miñor alén dos concellos de Vigo e de
Mos .As persoas usuarias pasan grande parte da súa vida alí, desde moi nenos ata que
conseguen unha formación adecuada para a súa inserción laboral. Así por exemplo
Santiago ven de traballar en Eco Taller especialistas en fabricar exquisitos xabóns de
aromas diversos. Hai tamén talleres de pinturas, carpintería ou manualidades. De
feito algún dos cadros feitos polos usuarios e usuarias do centro foron expostos nos
concellos de Nigrán e Gondomar. A asociación exerce tamén a modo de centro de día,
pois as persoas usuarias reciben atención entre as 10,00h e as 15,30h.Agora mesmo
10 dos seus usuarios e usuarias están facendo unha formación remunerada de 3 anos
de duración, traballando nun local de roupa da praza E de Vigo.
Eu coñecín a tenda de casualidade, como cliente. Chamoume a atención e a miña curiosidade innata fixo que agromara esta reportaxe. Eles están en pleno corazón de
Vigo, na praza elíptica na planta baixa .Son o segundo local a man esquerda e
permítome recomendar a todas e todos os nosos lectores a súa visita. Alí poderán
encontrar roupa de grande calidade , fabricada no país galego e unha atención exquisita.
Nós achegámonos a coñecelos mellor e alí estaban 6 das 10 persoas traballadoras :
Nati, Alicia, David, Santiago, Lili e Mari, ademais de Montse unha das docentes do
Juan María, e de Lola, a deseñadora. Velaí vai o que deu de si a nosa conversa
Cantas persoas do centro traballan na
tenda?
10, 6 mozas e 4 mozos.
Como se cruzan os camiños de Lola e
do centro Juan María?
Ben, eu tiña unha marca de roupa “LOLOLA” desde hai 14 anos. Coñecín ao
coordinador do centro de casualidade
.El explicoume que lles fixera unha
enquisa aos mozos e mozas sobre as
súas preferencias laborais.
E estaban interesad@s en traballar en
comercio?
Pois si, moitas persoas amosaron interese
neste mundo. Entón comezaron a explorar coa administración autonómica
a posibilidade de conseguir unha subvención que financiase este proxecto.
Alberto, o coordinador do centro presentoume a idea.
Cal foi a túa valoración a priori?
Encantoume
Cando empezastes?
Comezamos en decembro do 2.019 e

estaremos ata principios do 2.023.O
obxecto é a preparación dun certificado
de profesionalidade de auxiliar de comercio .Fan a parte teórica no centro
con dous docentes e a parte práctica no
local.
Agora contádeme vós rapaces e rapazas,
que facedes exactamente na tenda?
Atendemos ao público,, facturamos, facemos albarás, aprendemos a facer paquetes, a manexar o TPV..todo o que
se fai no traballo nun comercio.
Como valorades a experiencia?
Moi positiva-Resposta Unánime-De
feito Lili e Alicia, se cadra as dúas
máis entusiastas, afirman que desde
que están na tenda as súas vidas cambiaron a mellor de maneira manifesta
E os clientes que tal con vós?
Moi ben son todos moi amables
Ben, eu a primeira vez que entrei aquí
foi como cliente e fun un pouco pesado
pedíndovos o tícket. Algún pesado coma
min haberá supoño?

REPARTO DE PAN
Sanjurjo
Daniel Sanjurjo Ogando
SERVICIO A DOMICILIO
TELÉFONO 610 670 745

ANTAS - A LAMA

Ha ha ha ha ha ha ha ha. Non, os
clientes son todos moi educados e amables.
E a túa valoración a posteriori, Lola?
A miña é extraordinaria. Non pode ser
mellor. É un pracer, un orgullo e unha
honra para min, compartir un proxecto
vital con estes mozos e estas mozas
marabillosas persoas .
Canto tempo están na tenda?
Están seis horas e media en quendas
rotatorias de dúas persoas. Están de
luns a sábado , e se por algún tipo de
campaña como o Nadal ou as rebaixas
hai que vir o domingo, pois no comercio
é o que toca,
Como é o proceso da elaboración da
roupa que vendedes?
Deséñoa eu coa axuda deles, de feito
na colección de inverno quero que participen moito máis. E a roupa fabrícase
en Salvaterra.
Só a vendedes na praza elíptica?
Tamén se vende no centro de Nigrán, e
nunha caseta que temos no paseo da
Ramallosa. A partir do 15 deste mes de
xuño a caseta ímola situar en praia

América. Tamén dispomos de tenda on
line.
O voso proxecto é precioso, pero por
desgraza ata os proxectos marabillosos
precisan de cartos para poder seguir
adiante. A análise económica como é?
Moitas grazas. En relación ao asunto
económico pois estamos nunha época
moi difícil e a nós tamén nos afecta
desde logo. Comezamos en decembro
do 19 un mes moi bo para as vendas,
pero claro logo chegou o confinamento
e, igual que para todos, para nós foi un
golpe duro. A economía é complicada
,porque date de conta que son 14 nóminas a pagar. É certo que boa parte é
subvencionado pero hai que sacar tamén
das vendas que poidamos facer.
E para rematar, despois destes 3 anos
que?
A nosa ilusión é que todos e todas
poidan inserirse no mercado laboral. E
que nós poidamos continuar indefinidamente coa tenda coas promocións
sucesivas do centro.
Moitas grazas e moita sorte. Encantoume falar con vós.
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A MAXIA DA GALICIA INTERIOR
Principais atractivos turísticos do Concello de A Lama

O

concello da Lama é un dos máis altos
da provincia de Pontevedra situado
no Noroeste da provincia. Ten un carácter
eminentemente rural, con moitos espazos
naturais de extraordinaria beleza que o
converten nun lugar propicio para que os
que queiran visitalo pasen un día en plena
natureza percorrendo montañas, vales, ríos,
carballeiras ó gozando das posibilidades
e actividades que ofrece o turismo rural.
A Lama está situado no interior da provincia de Pontevedra, ao leste, lindando
coa provincia de Ourense e cos concellos
de Beariz e Avión, Cerdedo-Cotobade,
Ponte Caldelas, Forcarei e Fornelos de
Montes. Cunha extensión de 111,76 Km2,

a distancia desde o centro do municipio á
capital da provincia é de 24 Km., e a Vigo
de 42 Km.
Conta con 92 entidades de poboación
dispersas en 111,76 quilómetros cadrados,
nos que residen aproximadamente 2445
habitantes, distribuídos nun total de dez
parroquias: Antas, A Barcia do Seixo, Covelo, Escuadra, Gaxate, A Lama, Seixido,
Verducido, Xende e Xesta. No antigo réxime esta zona xeográfica pertencía ás provincias de Santiago e de Tui, respectivamente, dentro das xurisdicións de
Caldevergazo, con señorío do arcebispo
de Santiago e de Soutomaior, e con señorío
do duque de Soutomaior.

Imos comezar falando da arquitectura
relixiosa de todas estas parroquias. A Lama
conta con fermosas igrexas parroquiais na
Lama, Antas, Barcia do Seixo, Covelo,
Gaxate, Seixido, Xende, Xesta e Verducido. Ermidas como a de San Lorenzo,
Peso na Escuadra ou a dos Prados en
Xesta. Singulares e de gran tradición son
os Santuarios das Ermidas en Antas, no
monte do Ceo e o Santuario do Santo
Cristo na parroquia de Xende.
Son múltiples as casas, pontes, muíños,
fontes, hórreos, reloxos de sol ou pombais
repartidos ao longo de todo o municipio.
Atopamos escudos como os da Casas
dos Contreras no mesmo centro; na parroquia de Verducido na Casa do Maeso no
Piñeiro ou o escudo dos López de Soutomaior que se repite no lugar do Porto, en
Gaxate e en Forzáns de Ponte Caldelas,
en Gaxate o da Casa dá Chanciña, Casa

do Muíños, a Casa do Pazo ou a Casa dá
Picota.
Destacan as pontes sobre o río en Verducido, a Ponte de Liñares sobre o río
Xesta en Xesta, a ponte sobre o río Verdugo en Escuadra.
De todas estas vouvos destacar a da
imaxe que é a Igrexa parroquial e cruceiro
de Berducido.
Pero son moitas as manifestacións artísticas de carácter relixioso realizadas polos canteiros destas terras. Destacan lugares
que gozan dunha peculiar escultura reflectida en petos, cruceiros ou baixorrelieves
repartidos por todo o municipio. En Antas
podemos visitar a capela de finais do s.
XIX do mestre Cerviño, en Verducido ademais da calzada romana e os gravados rupestres de San Martiño podemos visitar a
antiga ponte ou a capela de San Antonio,
na Lama está a capela do Sacro Corazón

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

FONTE FOTOS: WEB CONCELLO DE A LAMA

Galicia é un fermoso país tal como describía Castelao na súa inmortal “Alba de Gloria” :”desde as chairas de Lugo inzadas de bidueiros até as rías de Pontevedra, cheas de
piñeirais”. Tamén o interior da nación galega ofrece paraxes máxicas, de beleza superlativa, nas que é posible sentir o acougo do aloumiño lene das fragas limpas e dos ríos
inmortais que dan vida ás verdes chairas como o sangue nos dá a vida a nós mesmos. Na seguinte reportaxe ofrecémoslle unha visión dos principais atractivos de dous dos
concellos interiores de Galicia de grande beleza: A Lama e Ponte Caldelas.
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no monte do Castro, símbolo da capital
da vila lamesa.
En canto a súa contorna natural podo
dicirvos que A Lama é un lugar privilexiado para gozar da natureza e facer sendeirismo. Os ríos ofrecen espectaculares
saltos de auga cristalina situados entre frondosas paisaxes. Entre os máis coñecidos
está Ablelaído en Antas, Liñares en Xesta,
A fírveda en Covelo ou Cachón en Verducido.
Os espazos naturais do municipio son
fermosos, as altas e agrestes serras do
Cando e do Suído acollen interesantes especies de fauna e flora. O Cando que está
formado por cumes de formas redondeadas, ten o seu punto máis alto no monte do
Seixo con 900 m de altitude. É unha zona
media con superficies de matogueira e pequena extensión de carballeiras e bosques
de ribeira. A serra do Suído fai límite natural con Ourense e o punto máis alto é O
Coto dá Puza con 1035 m de altura, ten
gran valor ecolóxico e é unha das poucas
zonas de Galicia onde aínda podemos ver
lobos. Desde a alta serra do Suído podemos observar as tres rías: Pontevedra, Vigo
e Vilagarcía de Arousa. Con bo tempo
desde o monte do Seixo vense as rías de
Pontevedra e Vigo e desde o monte do
Castro divísase a vila de A Lama e parte
de concellos limítrofes.
O concello da Lama pertence á rede
Natura 2000. Do mesmo xeito que os concellos limítrofes de Beariz, Cerdedo- Cotobade e Forcarei e é considerada área natural de alto valor ecolóxico a nivel europeo
sobre a conservación de hábitat natural,
fauna e flora silvestre. Establécese por iso
como hábitat de interese comunitario e
vélase pola protección de especies.
Das parroquia de Verducido e Escuadra

quero destacar o seu Petroglifo Laxe do
Val do Gato.
Aquí existen numerosos restos de cultura megalítica como mámoas, túmulos
ou os coñecidos petróglifos nas parroquias
de Escuadra e Verducido, atopamos castros
nos montes de Gaxate, unha calzada romana, pontes, etc.
Destaca o petróglifo A Laxe dás Puzas
localizado no lugar de Porto, Verducido, a
base de círculos concéntricos cunha cova

TAPERÍA VICTORIA
PONTE CALDELAS

no centro, Os motivos rupestres que predominan no municipio son gravados con
motivos de figuras xeométricas: pías, pequenas cazoletas e combinacións circulares. En Val de Gato en Verducido tamén,
atopamos A pedra dá tartaruga, unha roca
con forma de tartaruga. O xacemento de
Outeiro Seixiño sitúase a unha altitude de
565m.
En canto as súas festas, romarías e feiras dicirvos que en cada unha das parroquias do concello celébranse festas e romarías ao longo de todo o ano. Entre as
máis populares destacan: o Santo Cristo
de Xende, a Virxe dos Remedios en Xesta,
a Festa do Viño do Pelete en Covelo, San
Cristóbal na Lama, San Benito en Verducido, San Joaquín e Santa Ana na Lama, a
Virxe de Guadalupe nos Prados, a Virxe
de Lourdes en Barbeira, Santiago Apóstolo
en Antas, A Virxe do Rosario en Gaxate,
San Lourenzo en Liñares, Los Ángeles no
Peso, a Virxe da Saleta en Cambeses,
Santa Ana na Barcia, A Virxe das Ermidas
en Antas, San Lourenzo en Escuadra, San
Bartolome en Seixido, etc.
Así mesmo todos os anos celébrase a
festa gastronómica do Codillo na mesma

parroquia da Lama e no verán a Semana
Cultural.
Estamos nun ano convulso cunha pandemia mundial que nos obrigou a refuxiarnos nas nosas casas, a non ter vida
social máis aló que cos nosos conviventes
e a ter que esquecernos de todas as festas,
romarías, verbenas ou eventos gastronómicos que tanto nos gustan aos galegos e
galegas. Esperemos que este verán poida
ser algo diferente e pouco a pouco podamos retomar a nosa vida social e volver a
celebrar todas estas marabillosas festas
que tan ben definen á cultura do noso país
e as vidas de nosos veciños e veciñas.
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Principais atractivos turísticos do Concello de Ponte Caldelas

O

primeiro que vou facer e contarvos
un pouco de historia de Ponte Caldelas, unha fermosa vila do interior de
Pontevedra. O Concello recibiu o seu
nome seguramente da antiga ponte sobre
o río Verdugo e das súas augas termais
sulfuroso-sódicas.
Así mesmo na Guerra da Independencia o mariscal Soult foi derrotado nas
inmediacións de Ponte Caldelas ao pasar
cun exército de 20.000 homes, e dende
entón agregouse ao escudo deste Concello, que formaba a ponte sarmentado,
unha cruz en honra das vítimas desta batalla, librada na ponte que lle da nome
en 1809.
A vila foi patrimonio da catedral de
Santiago de Compostela, dándolle Gelmírez privilexios e franquías. Conta a
tradición que a famosa raíña Lupa que
perseguiu aos discípulos do Apóstolo
Santiago foi natural desta vila ou residiu
nela, o que se puido constatar é que en
1.126 o rei Alfonso VII lle concedeu o
título de La Muy Leal. Posteriormente
no século XIX recibiu o tratamento de
Vila.
No 1822 pasou a formar parte da
nova provincia de Vigo e en 1833, finalmente, á de Pontevedra e conta con
nove parroquias: Anceu, Barbudo, Caritel, Forzáns, Insua, Ponte Caldelas, Taboadelo, Tourón é Xustáns.
Dunha destas parroquias, a de Tou-

rón, á quizais a máis destacable tanto
pola súa historia, arqueoloxía e monumentos.
Área arqueolóxica do Tourón:
Os "monumentos" ós que lles vamos
a prestar atención son os PETROGLIFOS de Tourón.
A riqueza e variedade de motivos representados en "Outeiro das Sombriñas"
constitúen un dos mellores exemplos da
súa arte rupestre.
Como sucede noutros municipios galegos, no Concello de Ponte Caldelas
destaca desde o punto de vista monumental as construcións de carácter relixioso.
Así podemos mencionar a románica
igrexa parroquial de Tourón, de finais
do século XII que conserva deste arte a
fachada e o arco do presbiterio. Nunha
fachada lateral existe un escudo dos Pazos de Proben.
A igrexa parroquial de Santa Eulalia
de Ponte Caldelas destaca polo seu retablo pétreo obra do mestre D. Manuel
González, autor tamén da fonte que se
encontra na "Plazuela del Obispo" no
centro da vila e do Calvario de Barbudo.
Así mesmo, tamén destacan as igrexas da Insua, aberta ao val cun Vía Crucis de pedra arredor do adro e da igrexa
de Xustáns (conxunto de igrexa e cemiterio con outro interesante cruceiro).
En canto ás capelas, estas aparte de

formar parte do patrimonio monumental
faino tamén no natural, pois todas gozan
dunha contorna e unha vistas inmellorables.
Capela de Casteliño ao Sagrado Corazón de Xesús. Dende ela pódese divisar unha ampla panorámica que mesmo
chega á ría de Pontevedra. A suba a ese
monte faise seguindo un vía crucis de
pedra, existindo unha lenda sobre unha
pisada de cabalo do apóstolo Santiago
nunha pedra das inmediacións.
Capela de San Vicente de Parada. Situada nun marco extraordinario pola súa
beleza natural e a proximidade dun río.
Conta con restos dun sepulcro antropomorfo e todos os anos se celebra unha
tradicional romaxe na súa honra e que
congrega gran cantidade de devotos.
Capela de Santa Comba de Rebordelo. Noutra bonita paraxe e famosa pola
multitudinaria romaxe que se celebra na
súa honra.
Capela de Cristo Rei en Xustáns.

Dende onde se divisa unha extraordinaria
panorámica, existindo non moi lonxe
dos petróglifos cuadrúpedes.
A riqueza monumental deste municipio complétase con innumerables cruceiros e petos de ánimas e varios pazos
entre os que destacan o pazo do Pombal
en Tourón, fundado en 1.688 por D. Pedro de Pazos Proben, e outro pazo tamén
en Tourón que se corresponde coa antiga
Casa dá Inquisición, ambos os dous hoxe
de propiedade privada.
Non podemos deixar de falar das súas
festas e romarías, e, como non, da súa
coñecida e internacional “Festa da
Troita”.
Esta festa celébrase o último domingo do mes de maio e é a máis popular
de Ponte Caldelas. Naceu no ano 1.967
.Así celébrase a última fin de semana do
mes de maio e, xunto coas diversas celebracións lúdico-festivas, lévase a cabo
un Concurso de Pesca Internacional na
modalidade de salmónidos.
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reportaxe
A súa historia: No ano 1.967, o último domingo do mes de maio, botaba a
andar a "Festa da Troita" de Ponte Caldelas, destacando a gastronomía e o Concurso Internacional de Pesca modalidade
de salmónidos. A festa nace pola iniciativa dun grupo de amigos afeccionados
á pesca (Rafael López, Luis Blanco, Enrique Puga e Luciano Martínez, alcalde
daquela época), vendo que había gran
afluencia de troitas nos ríos que atravesan
el termo municipal, ao mesmo tempo
que promocionaban a vila.
Un denominador común de todas e
cada unha das edicións da festa é a celebración do Concurso Internacional de
Pesca que é coñecido polos afeccionados
a este deporte de toda Galicia e incluso
Portugal, e que en consecuencia aglutina
a grande cantidade de pescadores que
agardan cada ano tan ansiada cita.
Agora imos falar da contorna natural
e paisaxística da vila. Aquí podemos destacar as súas praias fluviais e rutas de
sendeirismo, vouvos a nomear as máis
importantes:
A praia fluvial de A Calzada
Esta fermosa praia fluvial logrou a
primeira bandeira azul dunha zona de
baño destas características en España,
segundo o fallo feito público polo xurado
internacional que outorga estes galardóns
para a asociación de educación ambiental
e do consumidor (ADEAC).
Este distintivo ven a corroborar que
Ponte Caldelas goza dunha calidade excelente desde o punto de vista ambiental,
sanitario, turístico e recreativo.
A praia atópase situada ao final do
paseo fluvial da calzada e conta con

aparcamento e lugares para o goce da
natureza. É tamén zona habitual de
pesca deportiva e nela opera durante o
período estival un bar-chiringuito con
aseos que atende as demandas do público que utiliza nos días de bo tempo
este enclave turístico e de descanso de
primeira orde.
Nos días de bo tempo, a praia da calzada dispón de superficie arbórea e con
herba, para favorecer o descanso do visitante, e de zona asollada, para os amantes do bronceado, ofrece todo tipo de
posibilidades para practicar o turismo
familiar e o goce harmónico da natureza.
Rutas de senderismo:
O camiño real ou ruta dos arrieiros:
Comeza na parroquia de Forzáns e
remata na parroquia de Marcón en Pontevedra. Ten un lonxitude de ruta lineal

de 18 km. Pode realizarse tanto a pé,
como a cabalo ou en bicicleta. Faise
nunhas 5 horas e media a pé, 5 horas a
cabalo e catro e media en caso de facelo
en bicicleta. É de dificultade baixa,
aínda que debe terse en conta que unha
parte importante do trazado discorre por
asfalto.
Ruta das almiñas e foso do lobo:
O percorrido comeza na Igrexa de
Caritel e remata no mesmo punto. É
unha ruta circular de 10.820 metros. O
percorrido faise a pé nunhas 3 horas e
20 minutos. A súa dificultade é media.
Tamén está o Sendeiro de Valgada
de San Vicente, o Alto de Ciradellas e o
Sendeiro Azul do Rio Verdugo.
A beleza natural da paisaxe de
Ponte Caldelas destaca, sobre todo,
polo contorno do río Verdugo que atravesa a vila e o municipio cun mesto
arboredo nas súas marxes e que ao
seu paso pola vila se remansa coas
súas augas cristalinas.
Hai que sinalar, ao longo da canle,
distintos lugares especialmente característicos como son os pasos da Fraga e a

praia fluvial da Calzada, moi concorrida
por bañistas e visitantes no verán. "OS
PASOS" son empregados para vadear o
río, no camiño antigo Ponte Caldelas A Lama. Chégase saíndo de Ponte Caldelas, dirección a A Cañiza, antes de Caritel hai un desvío á esquerda a "As Fragas" (de abaixo), un camiño que conduce
ao "coto de Pesca" leva a "Os Pasos".
No contorno podemos contemplar varios
muíños, un deles incluso con vivenda
na planta superior, seguindo o camiño a
Lama, petos de ánimas, e unha impresionante paisaxe dominada polo río.
Este último ano e medio non foi como
todos quixéramos. Pillounos unha pandemia mundial que nos recluíu nas nosas
casas, tivemos que suspender tódalas
festas, romarías, concursos e eventos socias dos que os galegos e galegas somos
grandes amantes. Aínda que este ano
tamén está cheo de restricións, esperemos que para este verán esteamos unha
grande parte da poboación adulta vacinada e podamos volver a gozar de todos
estes eventos sociais que tanto botamos
de menos.
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Claro que nos importa Yaiza

laro que nos importa Yaiza, a nena
asasinada pola súa nai en Sant Joan
Despí a finais de maio. E Amiel e Ixchel,
vítimas de Gabriel e María, a parella de
Godella. E Leire, asasinada a principios de
ano en Zaragoza. E Mohamed. E o bebé
que agardaba a súa nai, Warda, cando o
proxenitor levounos por diante os tres. Ás
feministas impórtanos cada infanticidio,
cada nova mostra de que o mundo, a pesar
da nosa loita, non é un lugar seguro para
as crianzas.
Claro que nos importa Yaiza. Impórtanos tanto que nos dá noxo a utilización
que do seu asasinato está realizando a dereita máis reaccionaria, os medios que lle
fan de altofalante e cada papán que repite
as súas parvadas sen darlle nin media
volta aos miolos co único fin de, máis
unha vez, atacar ao movemento feminista.
Nada de que estrañarse. Se no 2020 fomos
as culpábeis de propagar, coas nosas manis
de rojas, unha pandemia mundial que
porén é inmune aos abarrotes na praza de

touros, a liberdade das cañas na rúa Serrano
ou ás celebracións electorais con bandeiras
españolas, a ninguén lle pode estrañar que
neste 2021 -Feminazis returns- sexamos
as únicas responsábeis de que Yaiza- nada
din de Mohamed, asasinado por un home
tamén- teña menos entradas en Google
que Olivia e Anna, ou menos das que no
seu día tiveron Julen e Gabriel. Apúntannos
co dedo sen pensar –nunca o fan- que
igual a diferenza está na esperanza, na
falta inicial de certeza sobre o que lle
pasara ás irmás. Non se sabía se Gimeno
era un asasino ou un secuestrador, nin
tampouco ao cen por cen o estado de Julen
no pozo nin se Gabriel podería estar retido
pero vivo. Era un fío, un fío nada máis ao
que agarrarse, pero aí estaba, e a prensa con máis ou moito menos acerto- agardou
o desenlace. Pero máis alá de saber se foi a
incerteza a que marcou as tendencias, o
tendencioso é argumentar que ás feministas
non nos importa Yaiza por alertar, tras o
ocorrido en Tenerife, que a violencia ma-

chista ten a peor das súas caras na violencia
vicaria. É tan rastreiro e cruel como dicirlle
a alguén que participa –poñamos por casonunha campaña para a concienciación da
leucemia infantil, que lle dan igual as criaturas que morren de tumores cerebrais,
do sarcoma de Ewin ou do linfoma de
Hodking. Igual de noxento.
Claro que nos importa Yaiza. Impórtanos tanto que nos negamos a que o seu
asasinato se use como arma contra nós e
contra a nosa loita na procura de seguridade
para todas as criaturas con futuros aínda
non furtados. Porque somos nós, non se
pode esquecer, somos esa metade da poboación á que algúns obvian e desprezan,
as que abandeiramos a vindicación dos
coidados, da crianza co-responsábel ou
da eliminación da violencia vicaria que de
novo se nega.
Claro que nos importa Yaiza aínda que
non a matara esa violencia machista que
segue asasinando as mulleres, as súas fillas
e os seus fillos ao nutrirse dun pensamento

patriarcal que algúns se empeñan en seguir
espallando. Nada varía o feito de que,
desde tempos inmemoriais, homes e mulleres non somos iguais. Crecemos con
tratos diferentes, con roles diferentes. Na
carreira da vida nós atopamos obstáculos
que os homes non teñen. Corremos con
desvantaxe, con medo a que nos acaben
violando, matando, quitando a nosa descendencia para castigarnos por saírnos do
guión marcado. E esa mochila eles non a
levan. Aínda que tamén lles pasen cousas
malas, aínda que tamén sufran, aínda que
haxa homes bos e mulleres malas...pois
claro! Pero os homes, como colectivo, non
coñecen a discriminación que nós padecemos a diario e que está na orixe de todo.
Imaxinades que un edil galego pedise escolta na época do terrorismo etarra porque
lle parecese discriminatorio que só se protexese os vascos logo, por exemplo, de
que a un concelleiro de Ourense o matase
un tolo con un sacho? Pois iso.
Claro que nos importa Yaiza.

Na Pantalla Cesantes
682 152 025 - 886 310 577

Brasería Jose
Proba as nosas espectaculares carnes e
go´zaas nunha contorna privilexiada
En Redondela, na estrada de Pazos (Antigo bar Puskas).
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entrevista de Marcos Santos

MIGUEL BORINES
Miguel leva 37 anos en Tanxarina. É un dos referentes do universo cultural de Redondela e non podía quedar fóra das nosas páxinas

“Con Fernando León sentinme como
se eu fose un violín e el o violinista”
Como foron os teus inicios neste mundo?
Comecei cun colectivo chamado Zirigaita
no meu último ano de carreira e un ano
antes de que Tatán marchara cara Barcelona e eu para Francia. Este era un
colectivo de amigos que fixemos un
pequeno espectáculo. Os actores simulaban que eran monicreques dentro da
barraca.
Tatán en Barcelona xunto con Marga
Maderal, Elias e Lolo Nantes montaron
unha compañía chamada Monda Lironda.
Un día Tatán chamoume porque necesita
facer unha cabeza como de dragón cun
armazón de arame para Monda Lironda

e díxome que se lles podía botar unha
man. Por esta colaboración eles quedaron
moi contentos e a min volveume picar
a curiosidade co mundo do teatro.
Despois de Monda Lironda crearon
Tanxarina, montaron un espectáculo de
marionetas de fíos dentro dunha barraca.
As marionetas non falaban e necesitaban
un actor que estivera fóra narrando a
historia, aquí entro eu en acción e así
levamos 37 anos.
Cantos espectáculos levades, 16 non?
Si, agora estamos preparando o espectáculo número 17.
Nós non facemos un espectáculo anual,
senón máis ou menos cada tres anos.

Todos temos un traballo e non temos
tempo para facer producións anuais.
Agora ves de traballar nunha película
non?
Agora mesmo en dúas series, “Método
criminal” da TVG e “Un asunto privado”
de producións de Bambú, para Amazon,
que se estreará nos próximos meses. A
última película coa que colaborei foi
“La isla de las mentiras”.
Como te sentes máis cómodo, en Tanxarina ou actuando para a pantalla?
Cando comecei a traballar no audiovisual
sentíame máis cómodo en Tanxarina
porque somos case como unha compañía
familiar. Con “Serramoura” hai un antes

CAFETERÍA
TERRA NOSA
TAPAS E MENÚ
DO DÍA. EN
VILAR DE
INFESTA.
VISÍTANOS

XÄ
V{ÉvÉ
wx
bÜÉ
En Chapela, na praia de Arealonga
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entrevista miguel borines
e un despois, nesta serie traballei catro
anos como Moncho. E isto foi unha
escola brutal, que me fixo aprender
moito e sentirme moi cómodo.
Tamén traballaches con Luis Tosar
en “Los lunes al sol” non?
Si. O casting que fixen para esta peli
con Fernando León para min foi unha
masterclas. Eu pagaría por facer aquel
casting porque estiven case 45 minutos
con el e sentinme como si el fora un
violinista e eu fora o violín, el tocando e
afinando. Levábame tan da man que
aprendín que cando un director traballa
de verdade cos actores e actrices e
abraiante darte de conta de ata onde
podes chegar.
Cando quen che dirixe sabe facelo,
chegas a sitios nos que xamais pensarías
que podías chegar.
Na entrega dun premio que recibiches
mandácheslla directa á TVG, verdade?
Se mal non me lembro dixeches: “Quero agradecer á TVG porque esta é a

primeira vez que miña nai non me
pode mirar pola televisión o día que
me premian”.
Claro, todos os anos emitían a Gala de
entrega de premios en diferido e de madrugada para que non a mirara ninguén.
Neste ano negociaron a súa emisión en
directo e pretendía que a Asociación de
Actores e Actrices de Galicia se fixera
cargo de todos os gastos, iluminación,
dirección da gala… puxérono moi difícil
e ao final emitiuse en streaming por
unha plataforma do que miña nai non
entende nada. Había descontento coa
galega por parte de moitos actores e actrices e algúns comentaron algo, pero
eu quixen facelo desde a parte emocional
Cres que igual tiñan medo de que os
actores, que soen ser reivindicativos
dixeran algo inadecuado?
Este é o motivo polo que sempre emitiron
a gala en diferido e de madrugada, para
que non o vira moita xente e puideran
cortar o que non

lles gustaba.
Cres que está politizada a dirección
da TVG?
A TVG é a televisión do réxime. Eu
vexo algún programa e algún informativo
para ver máis noticias locais e véndoos
dáste de conta de que parecen a voz do
seu amo. Dan como tres ou catro noticias
diferentes nas que todas sae Feijóo. O
mesmo que cando estaba Manuel Fraga
ou o Bipartito co que eu fun moi crítico
disto.
Miguel, dos actores redondeláns quizais es dos máis internacionalizado,
ata tes traballado en films de produción
portuguesa non?
Si. Andrés e eu ata traballamos nunha
película francesa, que nunca nos pagaron,
e foi gravada en Lugo.
Como é iso que non vos pagaron?
Unha película francesa, cun equipo francés, pero que foi gravada en Lugo.
Andrés e eu fomos facer de policías un

día só de rodaxe
E despois de mandarlle cartas e máis
cartas desistimos e nunca nos pagaron.
Seica houbo máis participacións en
proxectos internacionais?
Si, fixen dúas películas en Portugal e a
unha delas estoulle especialmente agradecido. “O asalto de Santa María”, este
foi un proxecto precioso nun barco que
estaba atracado no peirao de Viana do
Castelo. Este fóra un barco hospital dos
bacalloeiros na Terranova portuguesa.
Acondicionouse para rodar o Santa
María e foi unha experiencia moi chula
cunha estancia de mes e medio en Viana
do Castelo, en Lisboa fixemos algunha
secuencia tamén. Foi unha honra para
min representar a Xosé Velo Mosquera
que ten conexión con Redondela .Na-
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queles anos secuestrar un barco con
1000 persoas entre pasaxeiros e tripulación era algo inaudito e imposible de
facer. Eran vinte e pico exiliados entre
galegos e portugueses, algúns deles ex
militares, con armas mercadas no mercado negro, algo impensable, de feito,
de primeiras esta operación chamouse
“Operación Dulcinea” polo que significaba de idealista, de tolería, de intentar
secuestrar un barco. Negociaron coa
Armada norteamericana, mesmo Kennedy emitiu unha carta na que admitía
que era un conflito interno de Portugal

entre ex militares portugueses con militares do exército portugués da ditadura
de Salazar, e non se podía asaltar o
barco. Que os EEUU se lavaran as mans
foi coma unha especie de aval para
aquela situación durante uns días.
Como consecuencia desta película saíu
a segunda tamén en Portugal.
En que estás traballando agora ademais de estar preparando o próximo
espectáculo de Taixarina?
Agora mesmo rematada a primeira parte
da xira do espectáculo dramático galego
“O Charco de Ulises” que é unha revisión

A MIÑOTEIRA
SAN MARTIÑO DE
VENTOSELA
REDONDELA

da Odisea levada á Arxentina e falando
da inmigración galega de momento estou
co novo espectáculo de Tanxarina “Cazola de Lola”, con este temos moita ilusión.
E de audiovisual hai algo por aí no
futuro?
De momento non teño nada. Sei que a
serie na que traballei ultimamente non
vai moi ben de audición.
E que para chegar a Serramoura.
Serramoura foi un caso excepcional.
Non sei cantos países mercaron a serie?

Eu tampouco pero date de conta de que
a galega sempre está a pelexar de ter un
10% de audición a nivel nacional e
agora mesmo está nun 8 con algo, baixou
moitísimo. Serramoura chegou a ter case
un 20% de audición, isto é unha animalada
para unha serie galega competindo a
nivel estatal.
Esta na que estou agora ten un horario
moi malo e está tendo un 4 ou 4.5% de
audición, non creo que haxa segunda
temporada, estou concentrado no traballo
de Tanxarina e atento ao teléfono polo
que poida xurdir.
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Club Petanca Arcade
O paseo que discorre desde o peirao de Arcade ata a ponte de Ponte Sampaio é dunha beleza superlativa. Moi cómodo para realizar, e dunha distancia pequena para percorrer na que
poderemos apreciar distintas zonas que poderían figurar na máis fermosa das postais. Após deixarmos atrás a ponte do ferrocarril, e pouco antes de chegarmos á histórica ponte na que
se desenvolveu a famosa batalla entre as tropas napoleónicas e as milicias populares galegas, atopamos un campo de petanca no que todos os días os compoñentes do Club Petanca
Arcade acoden a practicar o seu deporte preferido. E ata alí fomos nós a coñecer un pouco máis sobre este deporte que nace na Provenza, no país dos occitanos, e chega á península
ibérica a través do contacto con Catalunya. De feito o nome Petanca xorde da expresión en idioma provenzal “ Pés tancatas” ( pés xuntos).En Galicia goza cada vez de maior
popularidade e non é estraño atopar en calquera curruncho do noso país a xogadoras ou xogadores disputando unha emocionante partida de petanca. Alí coñecemos a 5 dos socios do
club petanca Arcade. Falamos con Suso, Enrique, Valentín, Jorge e George, un simpático serbio de 82 anos ao que o amor trouxo a Galicia.

“A Petanca engancha moito. Cando un a proba xa
non pode parar”
Cantos socios ten o club?
Arredor de 20.
Sodes todos socios ou tendes algunha
socia?
Temos algunha muller que ven de cando
en vez a xogar pero socias non hai.
Non temos equipo feminino.
E por que?, este deporte é tradicionalmente masculino?
Non, tamén hai equipos femininos. Nós
non temos de momento porque non
cadrou. Somos un equipo moi novo,
que só ten algo máis de dous anos de
vida. Estariamos encantados de ter
equipo feminino desde logo.
Cando nacestes?
A finais do ano 2018 constituímonos
oficialmente como club. É dicir temos
formalmente dous anos e medio de
vida. Pero a afección ven de moito
tempo atrás, de feito nós levamos máis
de 15 anos xogando aquí.

Sabedes como se iniciou a afección
pola petanca en Arcade?
Que nós teñamos constancia tróuxoa
un home, o señor Pepe, que era galego
emigrado a Catalunya. Seica foi alí
onde se afeccionou a practicala e que
nós saibamos tivo moita responsabilidade en espallar a afección a practicala
no noso pobo.
En Catalunya hai moita afección á
petanca?
Moitísima, en toda esa zona de Europa
é un deporte enormemente popular. Eu
creo que en Francia despois do fútbol
debe de ser dos deportes máis practicados
do país.
Sempre practicades a petanca nesta
instalación do Peirao?
A maioría das veces si. Pero para xogar
á petanca vale calquera sitio. Se está o
campo feito mellor, claro, pero ás veces
coincídenos noutro espazo e rapidamente

argallamos o terreo de xogo
Que tipo de superficie se precisa?
Unha superficie rectangular de entre
12 e 15 metros de longo e de 4,20, mínimo, de ancho. O tipo de superficie
pode ser calquera: terra, area, pedra....
E vós en cal preferides xogar?
Hai que aprender a xogar en todos,
porque cada campo é diferente.
Este é un deporte que engancha?
E tanto que si. Se a probas xa non
podes parar.
A que anos se pode comezar a xogar?
Desde moi neno. Aos 4 ou 5 anos xa é
perfectamente posible.
Caramba, e ata que idade?
Ata que o corpo aguante. Fíxate por
exemplo no noso compañeiro George.
El ten 82 anos e aquí segue feito un
mozo.
Para os neófitos coma min, cóntanos

como é unha partida de petanca?
Pois poden ser partidas individuais,
partidas de parellas ou partidas de tres
contra tres. O obxecto do xogo consiste
en arrimar bolas a un boliche en quen
máis arrime é quen gaña. As partidas
poden ser por puntos ou por tempos.
Canto dura unha partida?
Algo máis dunha hora.
É un deporte que provoque cansazo
físico?
Non que va. De feito como ves hai
moita xente maior que o practica.
Vexo que nas equipaxes está o logo
do Concello. Que tal se portan con
vós?
Imos ver, algunha colaboración con
nós si que teñen. E nós agradecémola
desde logo. Quixera destacar que nos
fixeron dous campos novos na zona do
Salgueirón. Pero vou aproveitar a oportunidade que nos dades para reivindicar
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algo que é moi importante para nós
que é que eses campos teñan un teito,
xa que desa maneira sería posible que
no inverno puidésemos practicar o
noso deporte en condicións óptimas.
Por outra parte e en relación coa pregunta que nos facías antes tamén
sería importante termos vestiarios,

desa maneira sería moito máis fácil
termos equipo feminino.
Antes dicíasme que é un deporte
que engancha moito. E é emocionante, quero dicir se nas partidas
pode haber rivalidade e tensión?
E tanto que si. É un deporte no que ás
veces a diferencia entre a victoria ou

a derrota pode ser cuestión de milímetros , que hai que comprobar co
metro. E asegúroche, Tino, que ás
veces as tensións, e incluso os cabreos
poden ser moi elevados.
Hai máis clubs pola comarca?
Si, hai moitos. Tanto na zona norte de
Pontevedra como na zona sur hai numerosos equipos.
O voso club participa nalgún tipo
de liga?
Si, malia que este ano polas circunstancias sanitarias que estamos a vivir
decidimos non facelo. A nosa liga comeza en febreiro e remata no mes de
xuño. E este ano aínda que se está a
disputar, nós que temos moitos xogadores maiores decidimos non participar.
Agora mesmo estamos a participar
nalgúns torneos, como por exemplo
nun que fixeron en Lugo. E no ano
2022 espero que poidamos participar
na liga con normalidade.
E a vosa liga en que zona xeográfica
se disputa?
Na mesma que a da Peneira. No sur
da provincia de Pontevedra.

CAFETERÍA

PA S T E L E R Í A

ALEXANDRE BÓVEDA, 3
SOUTOMAIOR
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redondela
Crónicas fútbol

O Club Deportivo Choco pon fin a unha
boa temporada

O Balonmán Chapela, orgullo da parroquia
e do concello de Redondela
REDONDELA

A primeira fin de semana deste mes
de xuño na cidade de Telde, na illa de
Gran Canaria, o equipo sénior feminino
do balonmán Chapela disputou a fase
de ascenso á división de honra B.O obxectivo das mozas bereteiras non era
acadar o ascenso, malia que sempre
queren gañar todos os partidos desde
logo. Pero o número elevado de lesionadas co que afrontaron esta fase facía
moi difícil a competición contra equipos
poderosísimos.
De feito o conxunto que logrou o
ansiado ascenso foi o Balonmán Granollers, toda unha institución de enorme
importancia no balonmán do estado español. No último partido da fase de ascenso que as nosas bereteiras disputaron

contra as catalás as lesións deixaron ao
equipo en cadro, pois só 7 xogadoras,
as mínimas para artellar unha aliñación,
estaban dispoñibles para xogar ese partido.
En declaracións á Nova Peneira, María,
a presidenta do equipo amosou a súa
enorme satisfacción pola experiencia,
novidosa para a maioría das xogadoras,
así como o seu orgullo por poder levar
as bandeiras de Chapela, Redondela, e
Galicia polo mundo adiante. A presidenta
do conxunto bereteiro quere agradecer
tanto a Cies, o seu patrocinador, como
ao concello de Redondela a súa axuda
económica para axudar a sufragar os
gastos da viaxe a Canarias, e manifestar
a súa confianza en poder seguir contando
no futuro coa súa importante colaboración.

Un gol aos nove minutos e 81 de
anti fútbol do Somozas foron quen de
apartar ao equipo redondelán de seguir
loitando polo ascenso. Así pechou o
Choco unha tempada na que fixo de
Santa Mariña un fortín perdendo tan so
un partido, e acadando o obxectivo
inicial que era a permanencia na terceira
división. Os seareiros do club "Os Chokoslovakos" deberán agardar á vindeira
tempada para volverr a soñar co ascenso
de categoría. Os da cuadrilla segundo

xogadores e club formaron parte importante da tempada pois non deixaron de
animar ao equipo ata despois do último
partido. Agardaremos pois como di a
canción "para o ano que ben"

Deporte, convivencia e amizade en Casa
Paco 81
MARCOS SANTOS

Deporte, convivencia e amizade así
quere a escola de fútbol Casa Paco 81
de Redondela plasmar os seus 40 anos
de existencia. Comezaron coa recollida
de alimentos en xaneiro para continuar
coa elaboración dunha alfombra floral
para as festas da Coca, unha homenaxe

a nosa xogadora máis internacional actualmente nas filas do Benfica ,Pauleta,e
unha emotiva homenaxe do Celta de
Vigo á escola deportiva redondelá que
non se quixo perder o xogador da vila
agora nas filas do equipo olívico "Miguelito".

Priorizan os criterios económicos no
contrato da avogada do CIM segundo BNG
REDONDELA

O Centro de Información á Muller
(CIM) estivo oito meses sen prestar
asistencia xurídica ás mulleres do concello de Redondela debido á unha
falla de previsión por parte da responsábel da área e alcaldesa Digna
Rivas. Un servizo, segundo da concelleira do BNG Jéssica García, “fundamental para abordar os numerosos
casos de violencia machista que tamén
sufrimos en Redondela”.
Afirma a conselleira do BNG que
ademais de iniciarse o proceso dunha
nova contratación, ao límite dos prazos,
“ non se prorrogou o contrato da avogada

ata que estivera vixente a nova contratación como si se está a facer con outros
servizos”. Pon como exemplo o servizo
de limpeza, ou o contrato do avogado
do concello.
A finais do mes de maio a empresa
gañadora do concurso e o concello asinaron o contrato de asesoramento no
CIM, mais o BNG dubida que o servizo
que se prestará durante os vindeiros
anos sexa de calidade e adaptado ás
mulleres que o precisen.
A empresa gañadora do concurso
presentou un proxecto para o CIM que
as propias funcionarias do concello calificaron como deficiente.

FOTO: OLAIA

MARCOS SANTOS
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A CIG denuncia un suposto caso de acoso na empresa Plastic Omnium de
Redondela
O pasado 4 de xuño un grupo de delegadas e delegados da central sindical nacionalista concentrábase ás portas do xulgado do social nº 7 de Vigo en solidariedade cunha traballadora
da empresa Plastic Omnium de Redondela que denunciou un suposto caso de acoso laboral con agravante de xénero. O xuízo quedou finalmente adiado para o 28 de setembro. Nós
conversamos con María Xosé García, delegada sindical da CIG nesa empresa para coñecermos a súa visión dos feitos. Velaí vai

MARÍA XOSÉ GARCÍA, DELEGADA DA CIG EN PLASTIC OMNIUM
Cóntanos como se desenvolveron os
feitos que levaron a unha denuncia por
acoso na túa empresa?
A rapaza tivo unha relación sentimental
co suposto acosador nun momento en
que ambos eran traballadores da empresa. Ela decidiu dar por rematada a
relación e todo debera ter acabado alí.
Pero non foi así?
Non. Seica seguiron mantendo unha
relación de amizade, ambos eran afiliados a CCOO, compartida cun grupo
de persoas do mesmo sindicato.
Seguen compartindo a mesma afiliación sindical?
Non, el segue en CCOO, e ela , agora
é afiliada da CIG.
Como comezou o problema?
No ano 2019 a el fixérono xefe de
equipo dela, e supostamente quere retomar a relación e ela négase. Entón
aproveitándose da súa condición de
xefe presuntamente comeza a “puteala”.
Así por exemplo púñalle traballos que
se rotan cada dúas horas e a ela metíallos
oito horas. Ela é moi baixiña, pois púñalle a limpar as pezas situadas nas
partes máis elevadas, e con distintos
episodios moi agresivos.
Ela que fixo?

Como está a rapaza?
Esnaquizada. Recibindo un intenso tratamento psicolóxico.

Puxo os feitos en coñecemento do seu
sindicato. E as cousas fixéronas mal
desde o principio. Concertaron unha
cita nunha cafetería. Ela o único que
pedía era que a deixara tranquila. Pero
incriblemente CCOO toma partido polo
suposto acosador e deixa tirada á presunta vítima. E foi nese momento cando
ela fala con nós De feito cando fomos
ao xuízo, que logo foi adiado o demandado era representado por unha
avogada de CCOO.
E vós que fixestes?
Obrigamos a activar o comité de igualdade e iniciamos un proceso interno.
No devandito proceso amósase que

TENDA ONLINE
WWW.VIVEALNATURAL.ES

esta persoa si acosaba á compañeira.
A si, a empresa recoñeceu o acoso?
Si, por escrito. E el non o recorreu.
Pero o castigo que lle pon é unicamente
baixarlle unha categoría.
Houbo intento de acordo?
Si, ofrecéronlle unha cantidade económica pero piden que fixeramos unha
acta onde el non recoñece ser acosador
e que non se podería realizar ningún
tipo de acción xudicial máis. E iso non
foi aceptado.
E o xuízo quedou adiado?
Si, para o 28 de setembro. Os demandados son o presunto acosador e a empresa.

EspEcialidadEs:
pan artesano
Roscas
Empanadas de maíz y trigo
Empanadillas
y todo tipo de pastelería
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A Oposición
de Marín toma
a palabra
Aarón Franco.
Marín é a vila da nosa contorna na que o PP
goza dunha maioría máis elevada na
aritmética municipal. María Ramallo, a súa
alcaldesa, goberna cunha cómoda maioría
absoluta.Nesta reportaxe ofrecémoslles
dúas amplas entrevistas cos dous grupos
da oposición , o PSOE, e o BNG que analizan
as chaves da situación política municipal

MANUEL PAZOS, PSOE DE MARÍN
Manuel Pazos, PSOE, foi concelleiro no goberno entre o ano 2007 e 2011. Agora na oposición, regresou á política no
ano 2019 obtendo cinco concelleiros mellorando a representación do ano 2015. Mantemos unha conversa con el na
que imos analizando panorama político municipal.
Manuel que balance fas destes dous
anos?
Marín posúe unha serie de problemáticas evidentes e de inaplazable
solución. Solucionar a perda de poboación, a escasez do parque de vivenda, lograr que as empresas queden
en Marín, poñer fin á parálise do
PXOM, son tarefas urgentes.
Fronte a isto o goberno de María Ramallo non dá solución o que agrava
a situación negándose a dar este tipo

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

de debates. Eles adicanse a facer beirarrúas, que está moi ben, pero iso
non soluciona os problemas estruturais
que padece Marín e que provocan o
éxodo da xente. O goberno municipal
vive nunha campaña electoral permanente na que a súa acción de goberno se limita a aquelas cousas que
lle poden dar rédito electoral.
Non hai moito criticastes o uso
partidista das redes sociais por
parte do goberno municipal.

Efectivamente, tal uso chegou ao
punto de que mediante as canles e as
redes sociais do concello, se nos contestaba a iniciativas do noso grupo
municipal.
Que opinas da localización do centro cultural?
Xa no noso programa electoral fomos
moi claros ao defender a necesidade
de solicitar un estudo de localización
para decidir o e mellor emprazamento
desde o punto de vista urbanístico. O

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

619 337 902
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goberno de Ramallo decidiu o emprazamento acutal en base a unha rápida
dispoñibilidade do terreo e non en base
a quelo que podería ter favorecido o
tecer unha cidade. Ao non haber estudo
non existe realmente unha opinión fundada ao respecto de se a localización

escollida é a mellor urbanisticamente
falando.
Pero cal é a posición do PSOE?
A do estudo. O demais son única e exclusivamente opinións e por parte do
goberno non existíu unha análise seria
e rigorosa.
Non supón na vosa opinión unha
pantalla fronte ao pouco mar que o
casco urbano de Marín pode ver?
Se a localización do auditorio non vai
acompañada de iniciativas que permitan
unha mellor integración da vila co
porto mal imos. E desde esa perspectiva
a integración está rota. Desde agora
mesmo no que habera que traballar de
xeito intenso, é decidir como se integra
ese espazo e que se vai facer con toda
a bolsa de aparcamento que se vai
perder. No seu momento houbo unha
idea no goberno do bipartito que xiraba
en torno a esa integración co soterramento da Avenida de Ourense, mais
no momento que María Ramallo chegou
a alcaldía paralizou o proxecto.
Retomaríades ese proxecto se chegarades a gobernar?
Indiscutiblemente hai que retomalo, é

Av. de Ourense,
s/n. - Marín
Tel.: 622 52 19 86

fundamental para reordenar o urbanismo
da vila de cara ao futuro.
Houbo unha forte polémica coa zona
azul. Foi unha idea vosa da que no
último intre vos desentendestes por
dicilo dalgunha maneira coa vosa
abstención. Quixera darte este espazo para explicarllo á xente.
A idea foi nosa, efectivamente, e puxemola enriba da mesa haberá cousa
de dous anos. Parecíanos e parécenos
que esta idea era claramente positiva
para impulsar o dinamismo do comercio
local, para a propia xente de Marín e

para os habitantes do rural, mais foi
unha medida mal executada e mal explicada por parte do goberno local de
Marín.Antes de poñer esta medida en
marcha había unha serie de medidas
que poñer en marcha. Entre outras cousas non se puxeron en marcha alternativas ás bolsas de aparcamento que se
estaban a perder nese momento, especialmente nunha Avenida de Ourense
que naqueles intres tiña parte do seu
espazo de aparcamento ocupado por
obras. Dito isto, teño que dicir que
considero a medida postiva e que se

Doctor touriño, 22 - marín

986 953 500
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están a ver za os resultados da mesma.
A xente comeza a percibilo desde o
punto de vista dunha maior mobilidade
e rotación dos aparcadoiros e a finalidade
que se perseguía coa medida se esta a
cumplir en maior ou menor grao.
Hai unhas semanas as asociacións
de comerciantes, culturais e veciñais
de Seixo denunciaban que a Xunta
pretende pechar o Centro de Saúde
de Seixo. Cal é o voso posicionamento a este respecto?
Cuestionada por isto no pleno municipal,
María Ramallo dixo que había intención
por parte da Consellería de cubrir a
praza do Doutor Martín, que se xubila
en breve. O noso posicionamento, pero
tamén o de resto de grupos políticos
ten que ser claro. Non se debe cubrir a
praza do Dr Martín, senón que tamén
se debe ampliar por parte da Consellería
de Sanidade a oferta de servizos deste
centro de saúde que é unha peza fun-

C./ Doctor Touriño, 10 - Marín
Teléfono: 631 10 37 67

damental no asentamento de poboación
no rural marinense.
Agora falabas do rural. Como describes a situación do rural en Marín?
O goberna municipal está a facer no
rural o meno que se duxo durante toda
a vida, non existe ninguna iniciativa
novedosa que permita parabenizalos
nesta área. Faise o de sempre, desbrozar
camiños, botarlle asfalto ás pistas, poñer
en marcha saneamentos etc. Todo isto
é importante si, pero hai outras cousas
igual de importantes ou máis que se
deben ter en conta, e cando desde a
oposición se denuncian non nos teñen
en conta. Vou poñer un exemplo disto.
Propuxemos unha solución determinada
para atallar os problemas de verquidos
na depuradora de Pastoriza. Inicialmente
o goberno municipal de Ramallo votou
en contra, pois ben, pasado este tempo
a solución que van a adoptar é a que

nos presentaramos previamente no
pleno e que fora rexeitada, dado que
os parámetros de salubridade da auga
son moi malos.
Manuel, como ben sabes a situación
da esquerda en Marín é mala, moi
mala, desde o centro á esquerda o
panorama é desolador e proba delo
son os gobernos continuos do Partido
Popular e de María Ramallo desde
o ano 2011. Que fixo mal o PSOE
pola parte que lle toca?
Desde o punto de vista partidista non
foron unhas malas eleccións para o
PSOE de Marín xa que medramos en
todos as mesas electorais e rachamos
unha tendencia na que viñamos decaendo en apoios desde o ano 2007.
O certo é que a excesiva oferta na esquerda fixo que a xente percibise que
non existía unha alternativa, e xa
despois, no reconto, a lei electoral foi
tremenda xa que partidos que tiveron
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apoios importantes non miraron traducido ese apoio en concelleiros. 1500
votos foron ao lixo.
Manuel Pazos será candidato do
PSOE no ano 2023?
Se os militantes, unha vez feita a valoración colectiva, consideran que ese
traballo foi correcto, estarei disposto a
dar os pasos que teña que dar, si.
Cal é a túa opinión de María Pierres?
É amiga, unha política de primeiro
nivel que para o nosa desgraza perdeu
o parlamento galego.
Podería ser María Pierres a candidata do PSOE en Marín?
Estaría encantado de que entrase en
calquera posición no noso equipo. Foi
unha excelente deputada que amosou
unha enorme capacidade de traballo e
sería un importante activo.
Agora pasarei Manuel a dicirche alguns
nomes dos que me gustaría que fixeras

un breve apuntamento. Comecemos.
Antonio Santiago “Toneco”.
Unha persoa capaz de dar estabilidade
e loitarpolos intereses de Marín. Foi
un alcalde con maiúsculas que conseguíu
debilitar o espazo da dereita como nunca.
Juan Muradas.
A persoa que sempre estivo detrás dos
existos do Partido Socialista en Marín.
Abel Caballero.
Os resultados o avalan. Antepón a súa
cidade a todo, incluso ao partido. Ten
o mérito de ser apoiado en calquera
franxa ideolóxica.
Felipe González.
Foino todo neste partido. Nesta última
etapa non está a apoiar como debería
ao partido no proceso de cambio interno
e de xestión.
Pedro Sánchez.
Un político que xa ten amosado a súa
capacidade de resistencia e supervi-

vencia. Esta a sofrer uns ataques brutais
e feroces por parte da dereita mediática
e política.
Imos agora cunha serie de cuestións
de carácter máis persoal. Comecemos por unha lembranza da infancia.
A miña nenez no Cantodarea. Un barrio
cheo de rapaces e cheo de vida co que
agora se me cae a alma aos pes ao
miralo tan degradado.
Unha praia de Marín.
A praia de Mogor. Un enclave de Marín
precioso.
Un lugar.
O río Loira.
Un libro.
Un cesto de mazás, de Montse Fajardo.
Unha película.
Django desencadenado. Tarantino.
Unha serie.
Chernobyl.
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LUCÍA SANTOS, PORTAVOZ DE BNG
Lucía Santos, portavoz de BNG e supervivinte ao cataclismo da esquerda marinense en maio do ano 2019. Despois de seis anos
facendo oposición ao goberno municipal do Partido Popular de María Ramallo, prepárase para o paso de ecuador da lexislatura
analizando a situación da vila, as expectativas de cara ao ano 2023 e as liñas de traballo que utilizará o BNG nestes menos de
dous anos que faltan para citarse novamente coas urnas. Unha cousa importante: fala sempre en primeira persoa do plural.
Boa tarde Lucía, cales son as expectativas do Bloque Nacionalista Galego
de cara ás eleccións do ano 2023?
Son boas, moi boas. A expectativa e
claramente de experimentar un importante crecemento e situando o noso
punto de vista no goberno municipal.
Que liñas de traballo está a tirar o
BNG?
A nosa principal liña de traballo é o
cambio que precisa Marín. Marín ven
experimentando nos últimos dez anos
unha perda de poboación constante,
unha circunstancia en cuxa casuística
atopamos unha serie de factores nos
que o Partido Popular non quere nin
entrar nin actuar. Precisase de maneira

urxente un plan de actuación que permita traducir as solucións a esas problemáticas en políticas efectivas.
Como ben sabes Marín padece unha
importante problemática respecto ao
acceso á vivenda. Que solución propón
o BNG?
A primeira e máis importante actuación
para darlle solución a esta problemática
é abrir o caixón onde a alcaldesa ten
gardado o PXOM. Unha vez se lle
quiten as telas de araña ao plan urbanístico, deberían facerse as modificacións oportunas para posteriormente
iniciar as políticas precisas para que
Marín deixe de afogarse e pase a un
periodo de expansión. A construcción

de nova vivenda e uns servizos públicos
e de calidade son fundamentais para
asentar poboación na nosa vila.
O Plan Xeral de Ordenación Urbana
estaba pendente de executar algunhas
sentenzas e de realizar as modificacións pertinentes. En que punto estamos a este respecto?
O Partido Popular, a alcaldesa e o
concelleiro de urbanismo non nos dan
ningunha información no referido a
este pese a estar a solicitarlla constantemente. Estes meses levaron adiante
algunhas modificacións, varias delas
relacionadas especialmente con aspectos da protección do patrimonio e
tamén coa seguridade xurídica dalgúns

núcleos de poboación, o cal sen lugar
a dúbidas é unha tranquilidade para a
xente.

O T EU
XO R NA L E N
G A L EG O

bueu

AVDA. DE CANGAS, 12 - BUEU - 986 390 025

Xuño 2021 [XV]

entrevista
En todo caso isto é claramente insuficiente, pois no PXOM podemos atopar
moitas das causas dos problemas que
padece Marín, desde cuestións que
hai que modificar, ata outros aspectos
que están paralizados e que é imprescindible poñer en marcha.
En que punto está o Plan de patrimonio aprobado en pleno?
Está estancado. Todo o que pedía está
paralizado e desde ese punto de vista
o BNG está a esixir o cumprimento
da moción.
Desde o Bloque nacionalista galego
estamos facendo un seguimento constante do estado de abandono do noso
patrimonio e así o vimos denunciando.
Ese plan de protección do patrimonio
precisa dar pasos cara adiante canto
antes.
Falemos agora da zona azul, moi polémica na súa tramitación e implantación. Cal é a postura do Bng?
O BNG estivo desde o comezo e en
todo momento en contra da implantación de dita medida. Desde que esta

medida se puxo enriba da mesa solicitamos a súa retirada xa que non mirabamos nunha vila como Marín viabilidade dunha iniciativa destas características. O BNG apostou desde o
comezo por unha retirada do tráfico
paulatina e progresiva nas rúas máis
céntricas da vila así con a creación de
aparcamentos disuasorios en condicións. A cuestión de fondo é que para
facer isto cómpre realizar un traballo
previo en condicións, cousa que non
fai o Partido Popular. O goberno de
Marín vive na improvisación máis absoluta, sen planificar e realizar ningún
tipo de traballo o medio e longo prazo.
Cal é a vosa postura respecto á Escola
Naval Militar?
En primeiro lugar, e tendo que dar
pasos pouco a pouco, a Escola Naval
debería entender que desde a xenerosidade teñen que ceder espazos ao
pobo de Marín.
En segundo lugar, a postura do BNG
é clara a este respecto. A Escola Naval

RAMÓN
CABANILLAS,
105
MOAÑA
986 31 56 25

Militar ocupa un espazo física que
debería ser do pobo.
Como non podía ser doutro xeito temos que falar da pandemia. Que botou o BNG de menos na acción do
goberno municipal?
De forma clara, nítida e clamarosa,
percibíuse a inexistencia da política
social por parte do goberno municipal.
Desde o Partido Popular limitáronse
a facer as xestión xustas e necesarias
do día a día, que en moitos casos
viñan impostas desde escalas administrativas de ámbito superior. Houbo
unha falta de iniciativa brutal para
poñer en marcha medidas que permitisen continuar a facer tramites administrativos e burocráticos por parte da
cidadanía, compras no comercio local
e nos supermercados, apoio desde o
Servizos Sociais municipais para as
familias confinadas, políticas que resolvesen aquelas problemáticas relacionadas coa conciliación…
Desde o BNG puxemos enriba da

mesa algunhas medidas entremezcladas
con estás cuestións, como foi o caso
da moción na que propoñíamos un
servizo de canguraxe municipal. Todas
estas propostas foron rexeitadas polo
goberno de María Ramallo.
Hai ben pouco houbo unha forte polémica co goberno municipal onde
desde a oposición dununciabades que
o goberno municipal, nun ano de
pandemia onde houbo tantas necesidades, sacaba peito por ter remanente
na tesourería municipal. Que tería
feito o BNG con ese remanente?
Insisto no mesmo concepto: política
social. O apoio aos distintos sectores
da cidadanía nunha circunstacias excepcionais como as que estamos a
vivir é fundamental. Teríanse que pór
todos os recursos existentes no camiño
do apoio á xente que tan mal o está a
pasar, desde a cidadanía pasando polo
comercio e os autónomos. O apoio á
economía local é fundamental para
sairmos na mellor posición posible
dunha pandemia que o parou todo.
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entrevista a oposición de marín toma a palabra
Imaxinemos a unha persoa que quere
vir a vivir a Marín. Que trabas atopa?
Marín é unha vila cun inmenso potencial, pero a principal problemática,
dada a situación na que se está a gobernar por parte do Partido Popular,
está relacionada cos continuos impedimentios burocráticos para obter permisos para a construcción de nova vivenda. A maiores os prezos das vivendas de segunda man e dos alugueiros son altísimos. Se a iso lle
imos sumando a falta de servizos públicos e de calidade obtemos como
resultado a situación na que estamos.
Por todo isto que acabo de dicir, Marín
non resulta atractivo, e de aí a perda
de poboación.
Cando teremos unha biblioteca en
condicións Lucía?
Iso nos gustaría. Propuxemos a ampliación da biblioteca actual para gañar
na oferta de servizos, máis esa iniciativa
caeu en saco roto.
Que precisa a esquerda, e en especial
a esquerda nacionalista en Marín

para unirse?
Xenerosidade, humildade e un proxecto
común. Iso é o que se precisa xa que é
máis o que nos une que o que nos separa. Desde o BNG abrimos as portas.
Perdoa que che pare un momento
Lucía, hai unha cousa que che quero
sinalar porque me gusta moito. Falas
en primeira persoa do plural.
Si, sempre. Contareiche unha anécdota.
Desde o comezo da lexislatura, nos
plenos, falo en primeira persoa do
plural malia ser a única concelleira do
meu partido. Os concelleiros do Partido
Popular poñían caras estranas pero é
que eu represento a todo o colectivo
do Bng e sobre todo á cidadanía que
depositou a confianza en nós.
Volvendo ao tema anterior, como
debe traballar o que está á esquerda
do PSOE en Marín para conformar
unha única candidatura?
Estivemos a manter conversas para
que algunha xente pasara a formar
parte do BNG sempre e cando comparta
unha serie de principios básico respecto
ao que é Galiza, á lingua…

CASA
CASA DOS
DOS DRUIDAS
DRUIDAS

É moita a xente que ten cabida neste
proxecto e desde aquí facemoslle un
chamamento a todos eles para que
participen.
Lucía Santos será candidata no ano
2023?
Iso é unha decisión colectiva que
ten que tomar a asemblea do BNG.
Terías forzar para asumir o reto?
Sempre e cando teña o apoio, si. Para
adiante.
Agora pasarei Lucía a dicirche alguns
nomes dos que me gustaría que fixeras
un breve apuntamento. Comecemos.
Ana Pontón.
Un referente a aprender a seguir.
Néstor Rego.
Un exemplo de boa política, coherencia
e traxectoria.
Miguel Anxo Fernández Lores.
Como executar un proxecto municipal.
Bieito Lobeira.
Un gran amigo cun compromiso organizativo intachable.
Manolo Rubial.
Unha persoa dunha gran valía e unha

gran valentía dado que sen estar activo
politicamento, deu o paso para encabezar ao BNG.
Antón Pousada.
Seguíu amosando un compromiso
con Marín e cun proxecto para formar un goberno de esquerdas. O
seu compromiso chega ao día de
hoxe.
Imos agora cunha serie de cuestións
de carácter máis persoal. Comecemos
por un libro.
Máis que un libro, unha escritora. Rosalía de Castro da que non me cando
de ler e reler a súa obra.
Unha película.
Forest Gump é a que me vén á cabeza
por un motivo persoal.
Unha viaxe, xa que ti es moi viaxeira.
Todas as viaxes son incribles pero Palestina tocoume moito e cambioume
moitas visións que tiña.
Unha praia.
Aguete, a miña praia familiar.
Un lugar de Marín.
Castiñeiras e Santomé.
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opinión
PEDRO M. CORTEGOSO GAGO / Traballador sanitario

Cero+cero=cero
C

hegamos ao ecuador da lexislatura
municipal, veñen por diante dous
anos de sobreactuacións, promesas e
obras para convencer ao electorado. Vai
ser tempo de inauguracións para o goberno municipal que ten preparada
unha serie de actuacións de calado a
medida que se achegue o maio do 2023.
Partindo coa vantaxe que da unha
abafante maioría absoluta o PP vai inaugurar, sen contar obras menores, un centro
xuvenil, unha nova praza en Seixo, o miradoiro do parque Alcalde Blanco, outra
senda peonil entre Bagüin e Seixo e, se
todo sae ben, o tan manido Auditorio.
Estas serán as cartas de presentación para
reeditar unha nova maioría absoluta de
María Ramallo, se non lle poñemos remedio.

Pola outra banda comezan a escoitarse
voces que reinciden en cantigas do pasado,
do século pasado, facendo chamados ao
argumento da unidade. Unidade do galeguismo, unidade da esquerda, unidade
como mantra solucionador de todos os
problemas e fórmula máxica para derrotar
ao PP.
É evidente que nos resultados das últimas eleccións municipais tivo incidencia
a presentación de moitas candidaturas
consideradas de “esquerdas” fronte a un
PP que só tivo como competencia pola
dereita un Ciudadanos inexistente en
Marín e fabricado a última hora.
Con todo non pode ser alleo aos resultados a incapacidade desas candidaturas por construír unha alternativa
con credibilidade. E esa credibilidade

MERCADO
TOMIÑO

VERMUT
ARTESANOS
HAMBURGUESAS
BOCATAS.

EL BAR DEL
MERCADO

só se acada con traballo e organización,
non construíndo a casa polo tellado da
“unidade”.
A suma de cero e cero sempre da cero.
Estes chamamentos á unidade do galeguismo e da esquerda son un intento de
disfrazar a incapacidade de gañar ao PP
no terreo de xogo e tentar enganar ao
pobo de Marín con fogos de artificio.
Ulo galeguismo? Ula esquerda? Non
existe o galeguismo en Marín, non coñezo
ningunha organización política que se reclame galeguista. Hai partidos nacionalistas, partidos socialdemócratas como
Podemos, partidos como o PSOE que se
din de esquerdas pero non o son, candidaturas independentes que saíron do BNG
por ter unha liña ideolóxica distinta.
Unidade da esquerda? Quen ten que

unirse? O PSOE con Podemos e co BNG.
Un chamamento en abstracto á unidade
da esquerda é un chamamento á asimilación, do nacionalismo político ou do nacionalismo sindical. Como acontece cada
primeiro de maio co chamamento á unidade dos sindicatos. Ten que xuntarse a
CIG ou a CUT con sindicatos tan amarelos
como CCOO ou a UGT? Non.
As eleccións comezan a gañarse ao
seguinte día de celebrarse. Se en catro
anos non se fai un traballo de fortalecemento organizativo e de presencia social
é imposíbel transformarse nunha alternativa real a quen está gobernando.
E parece que non se camiña nesa dirección, unha vez mais preténdese facer
a casa polo tellado para tentar sumar cero
e cero.
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O Concello forma a dez desempregadas
no manexo de plataformas dixitais
TOMIÑO

Recursos dixitais para a busca de
emprego” é o curso de 15 horas organizado polos departamentos de Benestar
Social e Orientación Laboral do Concello
de Tomiño, co obxectivo de formar a
dez persoas desempregadas usuarias dos
servizos, os manexo das principais plataformas útiles para a busca de traballo
(Linkedin, Infojobs, Randstad, Adecco,

etc.), ou aquelas propias de empresas
con procesos de selección abertos.
O obxectivo do Concello é o de
dotar ás persoas usuarias dos servizos
sociais de ferramentas dixitais que lles
permitan acceder ao mercado laboral.
As dez persoas seleccionadas polos servizos de Benestar e Orientación son na
súa grande maioría mulleres de mediana
idade que levan en paro moito tempo.
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Lugar da Rocha nº 9 - Tomiño

Tomiño homenaxea o labor das traídas de
auga veciñais co documental “Da nosa man”
TOMIÑO

3 de xuño de 2021.- Onte foi presentado no auditorio de Goián o documental “Da nosa man”, unha peza audiovisual que rende homenaxe ao labor
desenvolvido polas 36 comunidades de
augas veciñais existentes no municipio
nunha tarefa tan importante como o é a
autoxestión dun ben imprescindible para
a sociedade.
O acto, ao que asistiron moitos dos
membros destas comunidades, contou
tamén coas intervencións iniciais da alcaldesa Sandra González e do vicepresidente de COXAPO (Asociación de
Traídas de Augas de Pontevedra), Humberto M. González, que resaltaron o
“heroísmo” daqueles veciños que alá
pola década dos anos 70, sen medios
económicos nin axuda da administración,
decidiron loitar por cumprir o soño de
ter auga encanada nas súas casas. “A
capacidade de asociarse, o esforzo e o

sacrificio da veciñanza para xestionar
un ben común é verdadeiramente exemplar, e desde o Concello o mínimo que
podemos facer é que poñer en valor é
apoiar ese modelo de autoxestión para
que sirva como exemplo noutros lugares”,
destacou a alcaldesa.
Pola súa parte, o vicepresidente de
COXAPO puxo en valor o traballo desenvolvido pola asociación, creada fai
15 anos co fin de defender os intereses
das traídas de auga. “Podemos dicir
con orgullo que en dez anos realizamos
un aforro de máis de tres millóns de
euros ás administracións, un traballo
que tamén fai que as nosas traídas
sexan referentes en Galicia e España,
pero tamén en países como Irlanda,
Austria ou Suecia. Por iso tamén queremos agradecer que o Concello de
Tomiño fose o primeiro en apostar pola
autoxestión da auga, ese ben tan apreciado”, destacou.

RODOCAR
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POUCOS METROS DAS ANTERIORES.TODO O
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Obradoiro de relacións afectivo-sexuais
para a mocidade de Tomiño
TOMIÑO

Tomiño organiza a través da Oficina
Municipal de Información Xuvenil
(OMIX), o obradoiro "Así si: relacións
afectivo-sexuais sans", dirixido á mocidade adulta e á adolescencia.
A actividade será impartida por profesionais da empresa "IGUALADAS"
no mes de xullo, pero é preciso inscribirse
previamente, a través da páxina web do
Concello (https://tomino.gal/asi-si-obradoiro-sobre-relacions-afectivo-sexuaissans).
Entre os obxectivos principais da actividade figuran os de replantexarse (e
rachar con eles) os estereotipos e roles
de xénero; valorar as novas masculinidades e as diferentes formas do feminino;
rexeitar a cosificación e hipersexualización

dos corpos femininos, desmitificar crenzas
erróneas sobre sexualidade; identificar
relacións baseadas en desigualdades e
comportamentos abusivos e sumisos.
Tamén concienciar sobre as prácticas
sexuais de risco e das ETS (enfermidades
de transmisión sexual); fomentar as relacións afectivas baseadas na igualdade
e nos respecto mutuo e fomentar a tolerancia á diversidade.
"Cremos que a nosa obriga, coma
institución pública é contribuir a mellorar
a vida das persoas; as diferenzas fannos
únicas e a diversidade é un valor que
suma. A este obradoiro serán benvidas
todas as mozas e mozos con ganas de
formarse e informarse para desfrutar das
súas relacións afectivo sexuais dun xeito
san", explican dende a OMIX Tomiño.

Case un millón de euros para obras de
asfaltado de camiños, saneamento e
acondicionamento de edificios municipais
TOMIÑO

O goberno local de Tomiño levou
onte a pleno un expediente de modificación de créditos de case un millón de
euros (999.524,88€) financiados con
fondos propios (Remanente Líquido de
Tesourería para Gastos).
A través dunha proposta da Alcaldía,
o goberno propuxo para a súa aprobación
na sesión ordinaria de pleno que tivo
lugar onte á tarde, unha serie de obras
que se levarán a cabo con cargo ao
citado remanente de tesourería. Entre as
intervencións máis relevantes figuran as
que se farán dentro do Plan de Mellora
de Camiños Municipais 2021, por un
importe de 350.000€; o Plan Municipal

de Saneamento (100.000€) e a parte financiada polo Concello para a construción
do camiño escolar do CEP Pedro Caselles
e arredores (85.870,52€), establecida
nun convenio coa Deputación de Pontevedra.
Así mesmo, son salientables outros
investimentos que se levarán a cabo con
cargo a estes fondos, coma a construción
dunha marquesina da entrada e remate
do peche do CEIP Pintor Antonio Fernández (69.000€); acondicionamento do
mercado municipal de Goián como
centro de creatividade e emprendemento;
muros en diversas estradas de Tebra
(45.000€); acondicionamento da contorna
do Centro Social de Estás (40.000€).
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H

ai uns días xa me puxeron a primeira dose dunha das vacinas contra o Covid, a Fizer, Fraiser, Faizer ou
como cona se diga. Pasados vinteun
días, nin un máis, nin un menos, virá a
segunda dose, e polo de agora, a derradeira ata que as autoridades sanitárias
cambien de parecer.
A día de hoxe abonda para que o
noso organismo teña as ferramentas
necesarias para loitar por si mesmo
contra un vírus que fixo quebrar os cimentos do mundo, aínda máis do que
xa estaban.
Desta vez fomos nós, os que habitamos na cara amable do planeta, os
que sentimos no esquelete o que sofren
milleiros de personas alén das nosas
fronteiras decotío, sen descanso algún.
Pero desta volta, era o primeiro
mundo o que estaba a morrer por enriba

das súas possibilidades.
Mais eu coido que non foron estas
mortes as que fixeron que se puxera en
marcha todo o armamento científico ó
seu alcance para atallar esta pingueira
de defuntos sen velorio.
Nestre intre e coma en todas as barbaries que levan sementando a historia
de sangue e dor, eiquí o que realmente
importa é a economía o cash, coma din
os ingleses.
E se non credes o que estou a dicir
non hai máis que escoitar os berros de
ledicia dos grandes banqueiros e empresarias logo de escoitar que para comezos de xullo ían chegar ó estado español un feixe millóns de euros dende
Europa, como agasallo, para salvar a
nosa economía, a deles, quero dicir.
Pero bueno, non teño intención de
me amolar, agora non, mentras agardo

Frizer, Faizer, Fraizer
con inquedanza a segunda dose da Frizer, Faiser, Fraiser para o día oito de
xullo. Por moito medo que teña, un non
poder ir á contra do progreso.
A miña cabeza está máis a cavilar
na nosa viaxe a galicia deste verán,
nunhas vacacións sen medo.
Xa vos contara que na casa é a miña
parella, Mónica, a que leva sobre a súas
costas a abafante tarefa de facer as maletas para cada un de nós, sen deixar a
ninguén sen unha muda de cambio.
Supoño que este verán xa non teremos que nos agochar entre as sombras
da noite para bicarnos cos nosos amigos
mentras compartimos o derradeiro grolo
dunha botella de viño.
Xa non haberá distancia de seguridade entre os beizos do meu ben querido
amigo Bernardo e a miña orella máis
aló da media noite. O certo é que nin o

ano pasado tampouco, e aquí estamos.
Ó chegármonos á casa dos meus pais
tampouco haberá medo nen dúbidas de
cruzar o limiar da porta para recoller
cos nosos brazos o tempo perdido, o
tempo roubado.
Se cadra, este verán, imos perderlle
o medo a vida, coma adoitabamos facer
cando eramos cativos.
Este verán voltaremos a ese recuncho
da vida que xamais debemos deixar
atrás.
Coma dí o meu amigo e poeta vasco
Juan Manuel Uría Iriarte, no seu libro,
“Infancia es lugar”;
“Nese espacio houbo alguén. ¿Hai
alguén? No caso de que houbera alguén,
díganlle que me lembro, que sigo aqui”.
Por certo, ningún efecto secundario,
polo de agora, da Frizer, Fraiser, Faizer,
como cona se diga.
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A concellería de Igualdade presenta “TUI CON ORGULLO”,
unha programación para loitar contra a LGTBIfobia
TUI

Música, contacontos infantís, encontros
escolares e charlas informativas compoñen
o “Tui con Orgullo”. Trátase dun programa
co que a Concellería de Igualdade, do
Concello de Tui, pretende celebrar a diversidade e loitar contra a LGBTIfobia,
con motivo do 28 de xuño, Día Internacional do Orgullo LGTBIQ.
As actividades comezarán mañá xoves,
17 de xuño, co encontro lector da escritora
Eva Mejuto, galardoada co Premio Clubs
de lectura 2021, co alumnado de ESO e
Bacharelato dos Institutos IES San Paio
e o IES Indalecio Pérez Tizón. O encontro
xirará entorno á obra “22 segundos”, a
primeira novela xuvenil galega que trata
a temática trans. Participará tamén no
acto o activista trans Marcos Ceive.

O programa recolle tamén dúas conferencias para o público adulto que se
celebrarán na Sala Municipal de Exposicións, na Área Panorámica, o xoves 24
e o luns 28 de xuño, ás 20 h, con entrada
libre ata completar capacidade. “A diversidade existe” será o título da charla
prevista para o xoves 24 de xuño a cargo
de Soledad Fernández Costas, en representación de Chrysallis Asociación Estatal
de Familias de Menores Trans. Mentres
o luns 28 a Asociación Trans Miño falará
sobre a “Como naceu o movemento
LGTBIQ+ en España”.
Para o público infantil haberá unha
sesión de contos moi especial, a cargo
de Sandra Prado Ansín, co título “Contos
de todas as cores”. Será o propio luns,
28 de xuño, ás 18.30 h, na Sala Municipal

de Exposicións na Área Panorámica. Vai
dirixida a público de 3 a 9 anos. A
entrada é libre até completar a capacidade.
Nesta actividade a través de contos e
xogos veremos que hai moitos tipos de
familias, de formas de ser e de querer, e
que todas son válidas se hai amor e respecto. A parte máis lúdica deste programa
conta coa colaboración da Concellería
de Cultura. Será o domingo, 27 de xuño,
ás 13 h no Palco da Música no Paseo da
Corredoira da man de Lucía Aldao e
María Lado, cun espectáculo poético
musical chamado “O Ben Querer(Se)”,
en sesión vermú. Con “Tui con orgullo”
a Concellería de Igualdade inaugurou
no Concello de Tui unha nova liña de
traballo cara á visibilización e dignificación
da diversidade de sexo en xénero.
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Comezarán as obras de construción dunha rotonda no acceso á A55 en Guillarei
GUILLAREI

Este mes darán comezo as obras de
construción dunha rotonda en Guillarei
na intersección entre a N-550 e o ramal
que da acceso á A-55, a altura do Hotel
Alfonso I. Suporá un investimento de

357.858.43€ financiado ao abeiro do
Plan Concellos 2020 da Deputación de
Pontevedra.
Trátase dunha infraestrutura longamente demandada que redundará nunha
mellora da seguridade vial na zona tanto

“Ven
probar o
noso cocido
e o noso
carneiro”

para peóns coma para o tráfico rodado,
nun punto no que se teñen rexistrado numerosos accidentes de diversa gravidade.
Por outra parte o Concello de Tui
vén de licitar as obras de acceso á praia
de Areeiros en Guillarei por importe de
191.436,36 euros, que serán financiados
tamén co Plan Concellos 2020. Esta actuación mellorará as condicións do vial
de acceso a un dos enclaves naturais do
municipio máis visitados.
Tamén compre lembrar que está en
execución, cun importe de importe de
117.276,09 €, con cargo do Plan Concellos
2020, as obras de humanización da estrada
da Veiga. A actuación abrangue case 1,5
quilómetros dende a intersección coa
Ponte Romana até a rotonda situada na
PO-404. Estase a acondicionar unha
ruta peonil e vía ciclista, substitúese o

bordillo de separación entre a calzada e
a zona peonil e ciclista por un elemento
continúo e sen aristas vivas. Os pasos de
peóns existentes serán substituídos por
outros elevados e con iluminación intelixente. Tamén se están a crear zonas de
descanso e sombra.

PABLO ALONSO
ALFONSO
Arquitecto
Técnico
Ramón Franco, 2
O Rosal
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As Eiras triplica a súa implicación coa compostaxe individual
O ROSAL

Grande acollida por parte da veciñanza dos composteiros individuais
(COINs) repartidos polo Concello do
Rosal. Trátase dunha acción posta en
marcha como parte da estratexia municipal para potenciar a compostaxe individual nas vivendas da localidade e que
forma parte dun programa de prevención,
recollida separada e valorización dos
biorresiduos creado ao abeiro dunha
liña de axudas da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao
programa Feder Galicia 2014-2020.
Un interese por parte da veciñanza
que levou á parroquia das Eiras a triplicar a súa implicación coa compostaxe individual, xa que pasou de
ser a zona con menos implantación e
apenas un 18% de COINs a ser a
máis involucrada e ter case un 59%.
Por barrios, os que contan cunha

maior porcentaxe de composteiros
individuais son os de Os Picóns e
Carril, que pasaron de ter un 23 e un
7,14% de COINs a case un 77 e 61%,
respectivamente. “Estamos moi contentos coa acollida da xente, que xa
se traduce nun aumento moi significativo do número de casas que xa
dispoñen do seu propio composteiro.
O noso obxectivo é percorrer pouco
a pouco todas as parroquias e conseguir a maior porcentaxe de implantación posible”, salienta a concelleira
de Medio Ambiente, Sara Vicente.
O Concello continuará agora co reparto na parroquia de Tabagón e nos
vindeiros meses irá pasando polas distintas parroquias. Aínda así, calquera
persoa interesada poderá solicitar un
composteiro a través da inscribirse na
páxina web de Medio Ambiente do
Rosal, no apartado de compostaxe, e
acudir ao Concello a recollelo.
Son composteiros de 400L de vo-

lume que irán acompañados de aireador,
caldeiro e base antirroedores perfectos
para colocar en vivendas que conten
cun pequeno espazo. O mestre composteiro ofrecerá a información e o
asesoramento técnicos necesarios para
poñelo en marcha, aínda que na páxina
web tamén se poden resolver as dúbidas
e consultar o titoriais de montaxe das
unidades.

Carretera de Eiras, 6
SAN JUÁN DE TABAGÓN, O ROSAL
629 30 91 95 - 659 44 30 20
talleresmvrosal@gmail.com

“Alimentación
e taberna
Armán Rotea
17 O Rosal”

Liga de Amigos
Praza do Calvario s/n O Rosal

Alimentación A Nosa Terra
Ad Medas, 26. Novas O Rosal
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Despois de 7 anos fóra do concello o BNG recuperou a representación institucional, en Gondomar, na persoa da veciña de Peitieiros Manuela Rodríguez, unha muller moi vencellada co
tecido asociativo e as loitas veciñais da sociedade civil desde hai moito tempo. Nós conversamos con ela

MANUELA RODRÍGUEZ PUMAR, VOCEIRA DO BNG NO CONCELLO DE GONDOMAR

“A verdadeira oposición ao goberno
de Gondomar é o BNG”
No ecuador do mandato que valoración
fas do reingreso do BNG á corporación
municipal?
Eu fago unha valoración moi positiva,
tanto para o BNG como para Gondomar,
malia que termos unha soa acta limite
moito a nosa capacidade de acción
política institucional.
A única concelleira es ti. Nestes dous
anos notaches se aumentou a túa carga
de traballo?
Por suposto, como é lóxico, pero é un
traballo que me gusta e lévoo con entusiasmo. A verdade é que sempre estiven
vinculada ao traballo social en entidades
veciñais e sociais, e a política local in-

terprétoa na mesma chave: tratar de contribuír ao ben común.
Antes dicías que a entrada do BNG na
corporación foi boa para Gondomar.
Por que?
Pois, con toda a humildade, creo que a
nosa acción política conseguiu cousas
positivas para Gondomar.
Por exemplo?
Dúas. No 2019, o feito de que a denuncia
do BNG ante a CIG servira para obrigar
ao goberno local do PSOE a sacar novamente a concurso o contrato do Servizo
de Axuda no Fogar (SAF), porque o
primeiro non cumpría os requisitos económicos mínimos do convenio do sector.

As novas condicións supuxeron melloras
nos salarios das traballadoras e na calidade
do servizo ás persoas usuarias. Máis re-

centemente, no conflito polo servizo de
comedores escolares do concello, a presión do BNG provocou que, a menos de
tres semanas da matrícula, o Concello
confirmara ás familias que si van ter ese
servizo no curso 2021-2022.
Na oposición de Gondomar hai catro
grupos, dous pola dereita e dous pola
esquerda, a entrada do BNG púxolle as

nova
xerencia

Especialistas en
canastillas
C./ Otero Pedraio, 3
986 905 155

Polígono
A Pasaxe, 67
Gondomar
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cousas máis difíciles ao goberno municipal?
O que é seguro é que non llas poñemos
fáciles. Considero que facemos unha
oposición seria, rigorosa e comprometida.
Con alternativas solventes para Gondomar. Atreveríame a dicir que somos a
verdadeira oposición ao goberno do
PSOE.
O mes pasado entrevistabamos ao alcalde
de Gondomar que manifestaba estar
satisfeito porque ao seu xuízo “Gondomar non para de mellorar”. Compartes
o seu criterio?
Imos ver, cousas fixo. Tamén so faltaría
que en seis anos de goberno non fixera
nada. Pero o alcalde de Gondomar goberna a golpe de improvisación e de
ocorrencia, carece de proxecto para a
nosa vila. E a súa acción de goberno
non propiciou mellora algunha nos aspectos máis fundamentais da vida cotiá
da veciñanza. Pode que en cuestión estética e no centro da vila, si mellorase,
pero en esencia e no conxunto das dez

parroquias, non.
O plan sectorial da Pasaxe non é un bo
traballo do goberno municipal?
Ese é un proxecto que viña de moitos
anos atrás, algún goberno o tiña que pechar e tocoulle a este. Pero agás proxectos
que xa viñan de anos anteriores ao
PSOE, proxectos de calado de produción
propia o goberno municipal non ten. E
antes das humanizacións, prazas e demais,
o goberno debería resolver temas moito
máis urxentes para Gondomar, como
por exemplo o saneamento, unha verdadeira materia pendente.
Que boa noticia o feito de que non se
vaian pór eólicos no Galiñeiro, verdade?
Si claro, unha nova extraordinaria. Unha
gran vitoria colectiva da Comunidade
de Montes de Víncios, dos colectivos
sociais e da veciñanza en xeral que conseguiron coa súa loita a paralización do
depredador proxecto eólico que o PP
pretendía instalar no Galiñeiro. Un logro
que vén demostrar, máis unha vez, que

a mobilización social é quen de frear o
despropósito e de conquistar un futuro
mellor.
Pero non debemos baixar a garda, hai
que continuar a demandar unha maior
protección ambiental para a Serra do
Galiñeiro no seu conxunto. Como BNG
apoiamos a súa inclusión no Parque Na-

tural do Aloia.
O alcalde díxome que lle tería gustado
moito que ti estiveras no goberno de
Gondomar, e que se non estás é por que
ti non queres. É así?, ti non queres?
Non son consciente de tal oferta, mais
non dubido que lle gustaría. Sobre todo
para evitar terme na oposición, algo que
lle resulta realmente incomodo. Por iso
pretendeu ocultar ao BNG meténdoo
no grupo mixto, e agora quere amordazalo
cun regulamento que pretende deixarme
sen voz nos plenos.
E calquera caso, se o tivera feito a
resposta sería non.
Por que?
Porque eu presenteime polo BNG. Ademais Ferreira demostrou nos seus primeiros catro anos de goberno que ten
moi pouca capacidade para o consenso
e o co goberno. Entende a acción de
goberno desde un punto de vista excesivamente caudillista.
Sobre o episodio que deu orixe á polémica
que desembocou na querela, Paco di

Rúa Eduardo Iglesias, nº 30,
36380 Gondomar
Teléfono: 986 07 19 61
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que el en absoluto lle pretendeu faltar
ao respecto á concelleira do PP. E ti que
pensas?
Só hai que ver o pleno. Non só é o que
di, senón como o di. E non foi só nese
pleno, é unha tónica xeral que el se exprese cun ton despectivo, autoritario e
prepotente.
Entón, ao teu xuízo, si lle faltou ao respecto á concelleira do PP?
Eu creo que si. E non foi a única vez, e
non o fixo exclusivamente con ela
Pois el séntese agredido pois manifesta
que o BNG fixo buzoneo por Gondomar
dun boletín no que pouco menos que se
lle acusa de maltratador psicolóxico. É
así?
O que repartimos foi un voceiro do
BNG que facemos con regularidade e
que se reparte a través de Correos. E o

que se trataba de reflectir no artigo en
cuestión é que a súa actitude coa oposición
non nos parece correcta. Se distintos
concelleiros e concelleiras se senten incómodas ou molestas pola súa forma de
as tratar, creo que está claro quen ten o
problema.
Por que non acudiches ao acto de conciliación?
Non era necesario; el tampouco se presentou. Foi a súa avogada e o noso avogado.
Dicía o alcalde nas nosas páxinas que
che tende a man e que a súa intención é
pechar este episodio o antes posible.
Que tes que dicir ao respecto?
O episodio iniciouno o alcalde pondo
unha denuncia, e terá que ser el o que o
peche da maneira que considere. O BNG
de Gondomar non considerou que tivera

nada que conciliar e esa segue a ser a
nosa posición.
Que percibes nas rúas de Gondomar
sobre a valoración do voso traballo político?
Notamos unha corrente de simpatía claramente á alza. Creo que estes dous
anos teñen afortalado o proxecto BNG
en Gondomar e agardo que a presenza
institucional do nacionalismo no concello
medre en consonancia coa súa base social.
Rematamos Manuela. Tedes a cabeza
xa nas eleccións do 2023?
Realmente temos a cabeza no presente;
agora mesmo andamos coa campaña
contra a brutal suba do recibo da luz que
permitiu o goberno español PSOE-Podemos, unha campaña a pé rúa, de contacto coa xente. Vaia, que a nosa acción

política non se limita a traballo institucional. Porén facemos avaliación do realizado até agora no concello e deseñamos
a folla de ruta para estes dous anos que
veñen por diante, coa idea de seguir a
traballar por Gondomar e coa aspiración
de aumentar a nosa representación institucional cando toque.
Tedes pensado falar con Manifesto Miñor
para algún tipo de colaboración, ou incluso para unha reunificación de todo o
nacionalismo de Gondomar?
O BNG é a organización que está a dar
alternativas realizábeis ás necesidades
que ten este país, e consideramos que
constitúe a casa común do nacionalismo
galego. Como sempre, as portas están
abertas á toda a veciñanza que queira
traballar neste proxecto, por Gondomar
e por Galiza.
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“Terra, cebada e uva” e “Bastión”, gañadores da Festa da Empanada
GONDOMAR

O xurado profesional distinguiu o traballo feito polo
establecemento “Terra, cebada
e uva” que recibiu o primeiro
premio, patrocinado polo Parado de Turismo “Conde de
Gondomar”. Pola súa banda
a Xamonería, Tapería Bastión
obtivo o primeiro premio outorgado polo xurado popular
, converténdose así os dous
establecementos nos gañadores da VII Festa da Empanada

de Gondomar. A votación popular outorgou o segundo premio deste certame a empanada
elaborado por “Terra, cebada
e uva”, mentres que o terceiro
posto foi para a Xamonería
Catro Camiños. Todos eles
recolleron os diplomas acreditativos esta mañá nun acto
no que participaron o alcalde
de Gondomar, Paco Ferreira,
o presidente da Asociación
de Empresarios e Comerciantes do Val Miñor, Jose Angel

González, e a concelleira de
Comercio, Rocío Goberna.
O concurso organizado pola
Asociación de Comerciantes
do Val Miñor ( OVALMI),
coa colaboración do concello
de Gondomar, desenvolveuse
entre os días 20 e 23 de maio
nun total de 10 establecementos nos que as persoas
que degustaron as distintas
empanadas depositaban os
seus votos, unha colaboración
que tamén se premiou cun

sorteo de 4 vales de 25 euros
para poder consumir en calquera dos locais participantes.
“Aos poucos imos recuperando a normalidade no
sector da hostalería, que con
iniciativas destas característica dá un paso máis cara a
ese obxectivo, no que sempre
contará coa colaboración do
goberno de Gondomar”, concluíu o rexedor Paco Ferreira.

O Pazo de Pías máis accesible para peregrinos e peregrinas
NIGRÁN

O Pazo Pías de San Pedro
da Ramallosa en Nigrán é
máis accesible para todos os
peregrinos e peregrinas que
realizan o Camiño Portugués
da Costa, un dos itinerarios
máis escollidos para chegar a

Santiago de Compostela. Facer
esta ruta máis accesible desde
o punto de vista cognitivo é
un dos obxectivos do proxecto
'Xacobeo Autismo. Un Camiño
de todos', unha iniciativa promovida pola Fundación Menela que se enmarca dentro

barreiro y ribersi
barreiroyribersi@gmail.com

do programa O teu Xacobeo
e que conta coa colaboración
do Concello de Nigrán mediante a subvención directa de
4.000 €.
Baixo este obxectivo de
construír unha sociedade máis
igualitaria para todas as per-

soas, representantes e usuarios
de Menela, xunto co alcalde
de Nigrán e a concelleira de
Servizos Sociais, colocaron
nas estancias do albergue Pazo
Pías preto de 50 pictogramas,
uns apoios visuais que facilitan
a comprensión.

Saneaminetos
Pavimentos y revestimientos
Griferías
Mamparas
Material de construcción en
general
Presupuestos sin compromiso
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MANUEL ALFONSO ESTÉVEZ

O testamento do Galo

Forma parte da historia
viva de Fornelos da Ribeira
no 1.931 co Agro Enlace da
vida campesiña, di:
Donas e señores:
Antes de subirme o poleiro,
Tendo moito coñecemento,
Deixarei o meu amigo
publicar o testamento.
Atención, pido a todos,
Porque vou a comezar,
Polo eido do Casal:
Para Celsa da Marela,
Como moza moi galana,
Deixa lle este pobre galo
o que lle veña en gana.
Para o Enriquiño da Parda
Deixa lle a peituga,
Que e o que a el le falta

E os demais, nos gusta.
Para a Pepita de Avelino,
Deixa lle as as,
Para que poida voar
En busca de seus irmás.
Para o Xosé da Patricia,
Deixa lle o pescozo,
Pero que teña coidado
Que é bocado perigoso.
Para o Abel da Pancha,
Deixa lle unha morcela,
Para que logo de limpa,
A tema sempre na adega.
Desculpade miñas polas,
As que deixo de lembrar:
Como galo, son pequeno
¡Non teño mais que deixar!

Esquecín meus señores,
Esquecinme do mellor:
Deixar para as outras pitas
O que dita o corazón.
Atención, pido señores,
Porque faltan por firmar:
Os testamentos de Verderol, Casal,
Monteagudo, Manolo do
Xurreiras,
Manolo Saborido, Silverio...
E poder ser que, algún
mais.
Preguntado a última hora
A este galo, de Fornelos da
Ribeira,
Que lle deixa o que isto escribe:
pois só lle deixa o pico,

Cafetería da cultural de

Xogos de mesa, billar e dardos...

