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TINO LAGO / Director de A Nova Peneira

Amiña filla Mariña ten 15 anos e in-
terésase cada vez máis por dous

temas non moi comúns nos intereses
habituais das persoas da súa idade ; a
historia e o feminismo. Devora textos
históricos con paixón e enfádase cada
vez que percibe algún tipo de compor-
tamento que ela sexa capaz de relacionar
con actitudes machistas. Actualmente
está a ler “Un cesto de mazás”, obra da
nosa colaboradora Montse Fajardo á
quen lle estou profundamente agrade-
cido por terlla agasallado. Unha persoa
do contexto da miña filla, unha boa
persoa, cando a viu ler o libro de Montse
preguntoulle de que ía, e a miña filla
contestoulle que eran unha serie de
historias acerca de mulleres e homes
que padeceron a represión do franquis-
mo. A resposta da persoa adulta que
dialogaba con Mariña foi que vale, que
iso estaba ben, pero que sería necesario

que tamén lese algún libro sobre “ as
vítimas que causaron os republicanos”.
E este episodio anecdótico non fixo
máis que reafirmarme na conclusión á
que cheguei hai tempo; España, esta
España sen H, oposta a aquela Hespaña
que maxistralmente imaxinou un día
Castelao, non é viable. Está construída
de tal maneira que fai imposible a con-
vivencia en harmonía de todos os pobos
que nela vivimos.

Non sempre o consigo, pero si sem-
pre procuro que todas as miñas posicións
intelectuais sexan consecuencia dun
proceso reflexivo previo, que agromen
da razón do acougo e da serenidade.
Non sempre o consigo, peros si sempre
procuro que todas as miñas posicións
intelectuais escapen dos apriorismos,
como a sensibilidade escapa da bruta-
lidade, e fuxan dos instintos e das se-
crecións de bile. E no caso de España,
desde a serenidade e o respecto máis
absoluto a quen si se sente español hai
tempo que teño a convicción de que
non é posible pois:

-É imposible manter ningún tipo
de relación sen que todas as partes que
a forman estean cómodas. E España é
un estado construído non en igualdade
entre todos os seus pobos, senón na
superposición dunha das súas nacións
sobre as demais. Todos os habitantes
do estado temos o deber de aprender o
idioma castelán pero os españois non

galegos que vivan no noso país só teñen
o dereito de aprender o noso idioma.

- É imposible unha relación entre
iguais cando ás realidades nacionais
distintas á castelá, recoñecidas incluso
pola constitución española como “
nacionalidades”, négaselles a condición
de parte e a posibilidade de decidiren
libremente como queiran relacionarse
co resto do estado. A represión brutal
que sufriu a parte do pobo catalán
que quixo votar en outubro do ano 17
non ten cabida na Europa civilizada, e
se a comparamos cos referendos de
autodeterminación en Escocia, en Que-
bec, ou en Nova Caledonia debería
avergonzar a calquera español demó-
crata e decente.

-É imposible a convivencia pacífica
con quen prefire o “ apor ellos “ que o
con eles.

-É imposible a convivencia pacífica
con quen se alegra de que o adversario
político podreza no cárcere e presenta
recursos xudiciais para que así sexa.

-É imposible a convivencia con quen

considera ao adversario político como
“ 26 millones de hijos de puta que
deben ser fusilados”

-É imposible en esencia un estado
construído sobre os piares dunha dita-
dura asasina que mantén amplos seg-
mentos de poboación que se sitúen na
equidistancia ou peor, que lle dean algún
tipo de lexitimidade. 

-É imposible en esencia un estado
cuxo xefe resulta da designación dixital
dun asasino, e aos seus cidadás e cidadás
non se nos permitiu nunca decidirmos
a forma política do mesmo.

-É imposible en esencia un estado
que se alimenta dos recursos naturais
de outros, entre eles os do pobo galego,
para nutrir ao inmenso páramo madri-
leño onde non se produce nada, abso-
lutamente nada, do necesario para a
vida.

E fronte ao imposible só cabe o
posible, o desexable e o necesario;
algo tan sinxelo como un país galego
cuxos recursos e inmensas potencia-
lidades sexan xestionadas polos galegos
e polas galegas para o beneficio do
pobo galego, de forma xusta e res-
ponsable sen deixarmos a ninguén
atrás. Un país verde, sostible, feminista,
que honre a memoria de quen sufriu
por defendela democracia, xusto so-
lidario, fraternal e internacionalista.
En definitiva. 

Unha Galicia ceibe

25 de xullo, A Nova Peneira por unha Galicia libre e digna
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Ano de 2021, 25 de xullo, como cada
ano, Día da M/Patria Galega. Día de

celebración e sobre todo exercicio. Anque
este debera ser todo o ano, celebrando así,
nesta Lingua que nos ocupa, nesta Matria
que nos envolve, nesta Historia que nos
define, propietarios para gardar canto temos
e enriquecelo en porvir de confianza, sendo
críticos, esixindo o que é noso e sen cegar-
nos, sendo solidarios e xenerosos. Claro
que o lado negativo da proclama tamén
require esforzos e indica que temos uns
deberes para con ela, que non se cumpri-
mentan por veces, como non vendela a
ningún amigo/inimigo de conveniencia,
nin permitir que a vendan envoltos en en-
vexas nin atropelos, sen permitir que a
profanen traidores, hoxe moi ben gardados
e aparentes por detrás de sorrisos com-
pracentes. 

Sen deixar que nos asoballen dereitos,
e facendo de Galiza unha terra de Liber-
dade, no orgullo e honra de ser quen
somos e de repartir para todxs nesa pari-
dade solidaria escrita en equidade. Vol-
vendo por quen nos defendan, quen xes-
tionan ben e buscan sen descanso solu-
cións. Sinalando e castigando a quen nos
danan e a quen veñan contra de nós, nor-
malmente prometendo e sen ter creto.

Anque ao abrir os ollos vemos unha
realidade triste e gris, asolagada na me-
diocridade. Perdoade, mais cada rúa é un
lamento de urxencias, cada aldea unha
illa que resiste afogando en ameazas de
destrución. Matria onde os bancos, aínda
despois de esquilmar aos contribuíntes,
pegan coas portas nos narices dicindo

“non” a calquera anceio de progreso ou
de particular iniciativa. Patria onde as
empresas son para beneficio da empresa
e non para reparto entre traballadores e
usuarios, onde gardan no caixón -e sen
mirar- os currículos de quen pide traballo
en dignidade. 

Como ousarían promover inversión
en si mesmas? Matria onde todo se compra
e toda a xente se vende, poñendo prezo,
altísimo tamén, ao que é necesario (ener-
xía, saúde, aire, auga, paisaxe, natureza,
cultura, educación, creación, investigación).
Patria onde campa a corrupción e a mentira
para falsear calquera realidade. Matria de
moita máis tristura, agora coa pandemia
e as olladas perdidas, con colas para comer
e abeirar, para agardar nas moreas de
lixo o momento da miseria e inmoralidade
feita fames, buscando algo no medio da
podremia. Mentres, invádenos a nube ne-
gra da incompetencia e a resolta medio-
cridade, envoltos en palabras, dos que
din que nos gobernan e parlamentan so-
lucións, axudados da lei que non repara
nin corrixe senón que oculta, aínda máis,
aos culpables. Neste intre, axudados de
tantos virus, medos, ameazas, eres e ertes,
paro, migallas laborais improvisadas e
nefastas. 

Para remate feliz, as leis de transpa-
rencia serven para validar silencios e in-
dultar opacidades que a eles mesmos de-
berían declarar, así tapan infectando de
novo o benestar, obstaculizando e creando
sombras que danan a vida social. No mo-
mento exacto en que os sectores públicos
facilitan o cúmulo de porcalladas, de co-

rrupción e indecencia que, tantas veces,
habita no ámbito privado. 

Semella como que queren imitalos,
retroceder na consideración e no trato.
Patria que o primeiro que fai e salvagardar
os intereses propios e familiares, incluíndo
na nómina do estado aos parentes e “ami-
zades”. Matria onde a hucha sempre está
baleira e nunca dá para máis, onde as
promesas son só un anuncio de campaña.

Antes dicían que viviamos por riba
de nós, agora xa non o din pero obrígan-
nos a vivir por baixo deles. E din que non
hai para Sanidade, nin para Educación,
nin para os pensionistas ou dependentes.
Seica van vir moitos millóns, que logo
pagaremos, de Europa para erguer a eco-
nomía! Pagarémolos ben pagados, non
hai dúbida. Entón é cando un se cabrea e
chámalles de todo perdendo os estribos
e a educación, pouca xa, ao acelerársenos
o pulso. Patria na que escoitamos como
nos falan de ir xuntos, nesa unidade que
unifica sen ter en conta as valiosísimas
peculiaridades que habitan a diferenza e
que, evidentemente, son o mellor agasallo
humano, xunto coa Xustiza e Liberdade. 

A súa unidade é un rolo que pisa todo,
globalizando, uniformando para borrarnos
do escenario. Empregan, levan séculos,
métodos de insulto e menosprezo, de falta
de equidade e dignidade, cara a nós e a
nosa Lingua, a Nosa Cultura. Burla e apou-
camentos. A unidade que eles proclaman,
non hai que ir moi lonxe nin ser adiviño,
é esta que vemos, a de mendigar traballos
para que eles enchan satisfaccións e vivan
á nosa costa relaxados, permitíndose o

luxo de darnos clases de moral e ética.
Celebraremos, un ano máis, as festas do
consolo, agora esta da M/Patria Galega,
anque deberiamos considerar arrepoñe-
mos, mandar parar a desfeita. Cómpre
outro Medulio onde ardan eles, quen non
se quere nin ama a M/Patria, anque quizais
nin sequera ardan! Por riba de todo, de-
bemos gardar a esperanza sen permitir
que nola rouben. Nosas son, mesmo as
nosas fames!

Matria e patria
BALDOMERO IGLESIAS / Mero opinión
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Galiza celebra
este 25 de Xu-

llo aínda inmersa
nunha pandemia
que puxo as nosa
vidas patas arriba e
que provocou unha

crise sen precedentes
en tempos de paz.

Por iso, este Día a
Patria estará marcado por

unha emoción especial, a
que supón o reencontro tras

un ano de restricións e distancias
no físico e no afectivo; a emoción

da lembranza das persoas queridas
que nos deixaron pero que permane-
cerán sempre na nosa memoria, o
agradecemento aos homes e mulleres
que deron o mellor de si para coi-
darnos, mesmo arriscando a súa se-
guridade para salvagardar a nosa
saúde, desde a sanidade, as residen-
cias e en tantos outros sectores cuxos
profesionais resultaron imprescindi-
bles para sacarnos a flote.

Os recoñecementos oficiais están
ben e son oportunos, pero hai que ir
máis aló: reforzar a sanidade pública,
deseñar un modelo de coidados que

garanta unha vellez digna, acabar coa
precariedade e cos baixos salarios de
sectores que foron clave durante a
pandemia, pero que están mal pagados
e pouco valorados e son maioritaria-
mente prestados por mulleres.

É tamén un Día da Patria mar-
cado pola emoción e o orgullo de sa-
ber que o pobo galego estivo á altura
das circunstancias, que demostrou a
súa capacidade para saír adiante in-
cluso nos peores momentos, e facelo
desde a solidariedade, desde a xene-
rosidade e dando un exemplo de res-
ponsabilidade.
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25 de xullo. Día da Nación Galega

Orgullo e confianza
Ana Pontón. Portavoz nacional do BNG.
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Galiza é unha nación con capa-
cidade, talento e riqueza pero precisa-
mos que todo iso se poña ao servizo
do desenvolvemento do País, para ac-
tivar os seus sectores produtivos, xerar
emprego de calidade e darlle futuro a
xente moza, que hoxe soporta preca-
riedade, paro ou emigración.

Somos unha nación de persoas
solidarias cun comportamento exem-
plar cada vez que nos poñen a proba,
unha Galiza diversa, aberta, acolle-
dora, que non admite límites ás liber-
dades, aos dereitos e ao respecto a to-
das as persoas.

Somos tamén unha nación rica
en recursos, con enormes potenciali-
dades ambientais e materiais, cunha
cidadanía traballadora e formada que
se esforza para saír adiante e ter un
futuro na súa terra. Pero temos que
poñer todo ese potencial a favor da
xente do País, rompendo co centra-

lismo que nos discrimina e que espolia
os nosos recursos naturais. Un exem-
plo de libro é o que pasa coa riqueza
eléctrica. Como é posible que unha
Galiza que produce electricidade a es-
galla non teña ningún beneficio? Ao
contrario, pagamos un prezo desorbi-
tado na factura da luz e miles de em-
pregos están en risco polos prezo da
enerxía. Desde o BNG defendemos
unha tarifa eléctrica galega para que
as familias e as empresas paguen me-
nos e se beneficien, porque até agora
só asumimos os custes ambientais e
sociais. Pero as forzas estatais vetan
esta proposta do Bloque, pese a que
non inventamos nada, de feito, países
como Suecia, Dinamarca, Noruega,
Gran Bretaña ou Alemaña teñen tarifas
da luz diferentes e os territorios que
producen pagan menos. Algo de sen-
tido común e de xustiza.

Cando decide Madrid, Galiza

perde, e queremos que este País gane;
hai que acabar coa discriminación do
Estado, na que se alternan uns e outros,
e ganar capacidade para decidir nós
nos nosos asuntos e tomar decisións
ao noso favor.

Nese camiño estamos, co BNG
como referencia de cada vez máis ga-
legos e galegas que ven en nós a me-
llor ferramenta para construír un futuro
de oportunidades. Por iso, digo con
orgullo, cada vez sumamos máis apoio
social, porque cada vez son máis as
persoas que ven esta forza política a
alternativa real ao Goberno do PP.

Forzas estatais que se alternan na
discriminación a Galiza. Antes o PP,
pero tamén agora as forzas do que se
autoproclama o goberno máis progre-
sista da historia pero que non cumpre
os compromiso asinados con BNG no
acordo de investidura, facendo esperar
aos galegos e as galegas, como por

exemplo coa rebaixa das peaxes da
AP9.

O BNG ten unha única lealdade,
a do pobo galego. E esa lealdade
marca a nosa actuación e traballo po-
lítico onte, hoxe e sempre. Defende-
mos os intereses da sociedade galega
en todos os foros, contextos, situa-
cións. Somos unha organización seria,
con palabra, responsábel e coa man
sempre tendida para traballar na de-
fensa dos intereses deste País, avanzar
en dereitos e impulsar políticas so-
ciais.

Quero aproveitar esta data do Día
da Patria para facer un chamamento a
construír sumando co BNG, porque
somos maioría as persoas que levamos
Galiza na cabeza e no corazón e que,
desde diferentes formas de vivir e sen-
tir o País, queremos un futuro mellor
para todas e todos. Unha Galiza sen
límites. 



Con todas as
medidas de

seguranza necesa-
rias nunha situa-
ción de pandemia
aínda complexa,

volta a mobiliza-
ción nacional a

Compostela neste Día
da Patria Galega. Día

de celebración mais ta-
mén de reivindicación. No

25 de xullo estaremos na rúa
para reclamar unha Galiza sen lí-

mites, quer dicir: un País novo que
non continúe a ver limitado o seu fu-
turo como consecuencia da subordi-
nación política e do espolio econó-
mico a que historicamente está
sometido.

Estamos a vivir nun contexto so-
cial e económico especialmente difí-
cil. Unha crise industrial prolongada
(naval de Vigo e Ferrol, Alcoa, fe-
chamento de empresas, deslocaliza-
cións...) á que se suman as conse-
cuencias da emerxencia sanitaria, que
afectan (e afectarán aínda mais nos
próximos meses) os sectores econó-
micos máis fracos e que implican mi-
llares de empregos perdidos ou en
risco de se perder. E aínda, unha crise
demográfica que non cesa, agravada
pola emigración forzada de millares
de mozas e mozos que non encontran
oportunidades laborais na nosa Terra. 

Ademais, o noso País ten de en-
frontar unha verdadeira ofensiva de

espolio eólico, impulsada polos Go-
bernos español e galego, sob a forma
de megaparques na terra ou no mar
que estragan o territorio (espazos am-
bientalmente sensíbeis, terras de pro-
dución agrícola e gandeira, zonas de
alta produtividade pesqueira...) para
maior lucro dunhas poucas grandes
empresas eléctricas. Unha nova fase
no espolio enerxético que desde hai
décadas vén padecendo a Galiza.

En todo o caso, e contra o que pre-
goa a permanente propaganda, a solu-
ción a esta situación de crise non virá
lamentabelmente duns fondos europeos
que, a partir dunha xestión opaca e cen-
tralizada en Madrid, van ser acaparados
por grandes empresas españolas en vez
de se orientaren a priorizar proxectos
públicos e de interese social. Máis unha
vez, o noso País sairá perdendo. Para
alén das contrapartidas que está a exixir
a UE en forma de novos recortes sociais,
como xa estamos a ver no recente
acordo que empeora as pensións de xu-
bilación.

Por tanto, frente a todo isto, é
preciso fortalecer unha resposta de
País, porque o noso pobo pode e debe
reaxir. E a mobilización do Día da Pa-
tria é a oportunidade de pór en evi-
dencia que a Galiza debe deitar abaixo
os límites que coutan o aproveitamento
das enormes potencialidades que po-
súe e que só pode facelo con capaci-
dade real de decidir. Precisamos unha
Galiza soberana para pór os nosos re-
cursos ao servizo do desenvolvemento

do País e da mellora da calidade de
vida e benestar de todos os galegos e
galegas.

A oportunidade tamén de reforzar
a única alternativa que pode liderar
esa resposta e impulsar a construción
dun País novo, a que representa o na-
cionalismo. Hoxe o BNG é unha forza
á alza, cun crecemento sostido en
apoio social, político e electoral. Unha
forza que nos últimos meses incorpo-
rou importantes contixentes de xente
nova e que se erixe na ferramenta ne-
cesaria para poder mudar as cousas de
verdade. Hoxe amplos sectores sociais,
especialmente da mocidade, ollan para
o BNG con esperanza. E, xustamente
por iso, é preciso consolidar ese cre-
cemento e prepararse para enfrontar
con éxito os desafíos políticos que te-
mos por diante.

O nacionalismo sitúase como a
única forza que realmente cuestiona o
statu quo, un rexime constitucional
monárquico opresor e corrupto e un
marco autonómico que demostrou por
enésima vez -e especialmente nesta si-
tuación de pandemia- ser inadecuado
e incapaz de dar solución aos proble-
mas do noso pobo. 

Por iso debemos cuestionar os lí-
mites. Porque temos o dereito e o de-
ber de mudar este presente de crise,
de incerteza e de desesperanza por un
horizonte de progreso, de benestar e
de liberdade. Sabemos que non é fácil,
mais é necesario e, por tanto, temos
que facelo posíbel.
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Visítanos tamén en Sanguiñeda, Mos

Unha Galicia sen límites
Néstor Rego. deputado do BNG en Madrid

25 de xullo. Día da Nación Galega



Os reptos e problemas que encara Ga-
liza vense agravados, de maneira

evidente, polo nefasto Goberno galego
que preside Alberto Núñez Feixóo. É
claro, que a Xunta do PP é unha parte
importante do problema e que un outro
goberno, comprometido de vez co País
e coas súas clases populares e traballa-
doras, desenvolvendo un proxecto de
transformación como o que promovemos
o BNG, permitiría non poucos avances.

O gravísimo devalar industrial que
se está a tornar nunha desertización pro-
dutiva que ameaza mesmo a continui-
dade de sectores estratéxicos como o
naval. A emigración que non cesa, e que
xa expulsou a máis de 200 mil mozas e
mozos nos últimos anos. O incremento
da desigualdade social, da pobreza e do
empobrecemento. O despoboamento ru-
ral e a asfixia contra o noso sector pri-
mario. A falla dunha estratexia de inno-
vación que permita colocar o talento e
a capacidade que se forma nas nosas
universidades ao servizo do desenvol-
vemento do propio País. O avance sen
freos da máis brutal precariedade labo-
ral. O desmantelamento, deliberado, dos
nosos servizos públicos, que estrangula
a sanidade e a educación públicas. Os
feminicidios que non cesan e as violen-
cias machistas que non se queren com-
bater. A tarefa pendente de enfrontar a

ameaza do cambio climático e enfiar,
de maneira socialmente xusta, un futuro
sostíbel ambientalmente. A ofensiva ga-
legófoba que non para, e que expulsa o
noso idioma do ámbito público. Ou o
embate permanente en contra da cultura
galega. Son apenas os principais enun-
ciados dunha lista tan longa como ur-
xente, aos que poderíamos adicionar un
sen número de problemáticas e necesi-
dades que enfrontamos como pobo.

Ninguén pode negar que un outro
goberno na Xunta, disposto a desen-
volver até o máximo a súas compe-
tencias e despregar un programa real
de políticas efectivas para atender estas
e outras moitas cuestións, suporía un
cambio relevante. Mais a mudanza
substancial que precisa Galiza non se
poderá enfrontar desde as costuras
anémicas do actual status autonómico.
Cómpre superarmos este marco de for-
zosa dependencia colonial, imposto
polo Estado español e agravado pola
Unión Europea, que configura Galiza
como un territorio do que drenar, me-
diante o espolio depredador, os seus
vizosos recursos en favor da metrópole
madrileña, ao servizo sempre dos in-
tereses do grande capital foráneo. Ese
marco que nos impón, por exemplo,
asumirmos os custes sociais e ambien-
tais da xeración de electricidade para

exportala, sen ape-
nas retorno, ao
resto do Estado ao
tempo que paga-
mos unha das fac-
turas eléctricas máis
caras. O mesmo que
é responsábel de que
teñamos dos salarios e
pensións máis baixos do
Estado. O que impuxo, e
impón, o desmantelamento
da nosa forza produtiva, quer
no agro, na pesca ou na industria,
para nos tornar nunha periferia de ser-
vizos, nese País do Xacobeo ao que
nos queren reducir. 

A soberanía é moito máis que unha
lexítima aspiración democrática. É
cousa de comer. Atinxirmos a plena ca-
pacidade de decisión como nación, para,
entre outros, colocarmos a economía ao
servizo dos intereses do País e do pobo

traballador, é condición de posibilidade
para poder construír unha verdadeira
Galiza sen límites. Porque non se trata
de afrouxar as cadeas que nos xonguen,
senón de as tronzar. Eis a tarefa. Eis a
cerna da emancipación nacional e social
que temos por horizonte. 

25 de xullo. Día da Nación Galega

Superarmos o marco de dependencia
Xabier P. Igrexas. Portavoz municipal do BNG en Vigo

PRÓXIMAMENTE NOVIDADES IMPORTANTES.
ESTADE ATENTOS Á NOVA PENEIRA
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Un ano despois
das eleccións

autonómicas e un
ano despois dos pri-
meiros confinamen-

tos os sectores pro-
dutivos galegos

continúan agardando
que a Xunta de Galicia

aprobe algún plan con do-
tación orzamentaria propia

para facer fronte á desfeita eco-
nómica.

A realidade é que a maioría
das axudas administradas pola Xunta fo-
ron asignacións nutridas con fondos do
Goberno Central. E as únicas ocasións
en que o Goberno Autonómico se dignou
en aprobar un paquete de axudas, as con-
tías foron francamente inaceptables.

Por poñer un exemplo, a Xunta
de Feijóo anunciaba recentemente o
chamado “bono autónomo”, unha liña
de axudas dotada con 5,5 millóns de

euros. Sí, unha liña de 5,5 millóns de
euros para as 290.254 traballadoras e
traballadores por conta allea de Galicia,
segundo os datos do Ministerio de Tra-
ballo a xuño de 2021. Ou o que é o
mesmo, se todas elas recibiran unha
axuda, tocaría a algo máis de 26 euros
por cabeza.

Cifras de carácter cosmético, só úti-
les para encher portadas, que chocan cos
472 millóns de euros que a Xunta reco-
ñeceu deixou de ingresar neste 2021 pola
baixada de impostos a moitos que sí po-
den pagalos. Pouca broma.

Os fondos europeos tamén están a
funcionar como un velo cosmético, un
titular apañado para aqueles días nos que
a Xunta non ten máis que anunciar. 

Resulta que os fondos Next Gene-
ration son coma o maná, un riquísimo
alimento económico que nos vai caer do
ceo. Parecera que sen condición e sen lí-
mite. 

A realidade é que desde fai un ano
a Xunta vai anunciando cifras sen ton
nin son e mesmo chegou a facer refe-
rencia á existencia de máis de 354 pro-
xectos. Proxectos dos que a día de hoxe
só coñecemos os seus “títulos”, gracias
ao medio de comunicación Praza.gal por-
que a Xunta mantén ocultos os presuntos
textos de desenvolvemento dos mesmos.

Recentemente, Núñez Feijóo anun-
ciaba unha candidatura de Stellantis para
producir na PSA baterías eléctricas, ma-
nexando un investimento de “3.000 ou
4.000 millóns”, seis días despois o Vice-

presidente Rueda recoñecía non saber
cantos fondos virían para Galicia, ao
tempo que reclamaba maior porcentaxe
dos mesmos para o turismo. 

O pasado día 13 o Parlamento de
Galicia aprobaba o ditame da Comisión
de Estudo para a Reactivación Econó-
mica con 400 propostas no papel. Pro-
postas que en ningún caso debulla o di-
tame como se van levar a cabo e que
deixan ás claras, unha vez máis, a inuti-
lidade deste tipo de comisións parlamen-
tarias. 

Sen embargo, o que si sabemos é
que mentres a Xunta nos ten entretidas e
entretidos co baile de cifras e coa esce-
nificación parlamentaria, xa se ten en-
cargado de asegurar que os poucos ou
moitos fondos que recibamos en Galicia
vaian a parar ás mans dos de sempre.

A constitución dunha sociedade pri-
vada de xestión dos fondos públicos así
o garante. Xunta, Abanca, Reganosa e
Sogama marcarán as pautas de onde se
van a empregar boa parte dos fondos.
Onde quedaron as PEMES? Onde fican
as persoas autónomas? E os servizos pú-
blicos?

Lonxe de discursos solemnes e
de cuestións territoriais, este 25 de xu-
llo máis nos vale a galegas e galegos
abandeirar o discurso de clase e mirar
cara os nosos sectores produtivos, antes
de que nesta encrucillada económica
os investimentos nos pasen de longo
sen ter posto un pé na rúa para recla-
malos.

25 de Xullo na encrucillada
económica

Eva Solla. Coordinadora de Esquerda Unida
25 de xullo. Día da Nación Galega
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Un dos berros que máis repetimos o
25 de xullo entre os que ese día

reivindicamos Galiza como nación, é o
de “Galiza ceive, poder popular” porque
o obxetivo final da liberacion nacional
para a esquerda soberanista é que todo
o poder pase a residir no pobo.

Un pobo que precisa ese poder
para decidir realmente sobre toda e cada
unha das cousas que inflúen na súa
vida,é dicir, un pobo para o que é im-
prescindible unha democracia real.

Estamos inmersos na quinta ola
dunha pandemia que demostrou unha
vez máis o valor do público e do común
para a clase traballadora, cando veñen
mal dadas, pero da que, paradóxica-
mente, podemos sair máis desiguais,
cun sistema público debilitado e con
sectores estratéxicos de futuro entrega-
dos ás grandes corporacións.

Si na crise de 2008 rescatouse con
miles de millóns de diñeiro publico o
sistema bancario, desta vez, semella que
o camiño é inxectalos ás grandes corpo-
racións a través dos Fondos Europeos
Next Generation, deixando nun segundo
plano as necesidades prioritarias da xente
do común. Así o que foi decisivo para a
xente no pior da pandemia queda supe-
ditado ao gran negocio privado;reforzar
a sanidade pública, os servizos sociais,
especialmente un modelo de atención á
dependencia público e de calidade, unha
transición enerxética democrática e que
atenda realmente aos límite do planeta,
ou unhas políticas de vivenda que ga-
rantan un teito a todas e todos.

Ante unhas institucións que se mo-
ven dentro duns límites que marcan po-
deres que non se presentan ás eleccións,
e un Réxime borbónico en inestabili-

dade constante no que emerxe unha ul-
tradereita con apoios nas máis altas ins-
tancias xudiciais e mediáticas, a orga-
nización popular é fundamental para
afrontar con éxito as loitas necesarias
para revertir a desigualdade crecente, a
explotación e a precariedade e para con-
querir que non se retroceda gravemente
en dereitos.

Con este enfoque, en Anova afron-
tamos este 25 de xullo co lema “Tecendo
as redes da República” poñendo en valor
as múltiples loitas que a sociedade civil
está a manter en cuestións fundamentais
como a defensa do territorio ante a eco-
nomía extractivistra e depredadora á que
nos pretende entregar a Xunta de Galicia
do PP, a reivindicación dun servizo de
atención ao fogar dos dependentes pú-
blico de calidade e sin explotación labo-
ral, o dereito de calqueir persoa a unha
vivenda digna fronte ao afán especulativo
apoiado nas decisións dos gobernos, ou
a pelexa polo emprego digno.

Ese tecer redes entre as diferentes
loitas é o que nos dará a forza para do-
blar o pulso aos que queren unha saída
inxusta á crise.Ou á inversa, non haberá
transformacións profundas si detrás non
hai mobilizacións cidadáns potentes.

E falamos de República, non só
porque anhelamos outra forma institu-
cional de goberno, senón pola defensa
inquebrantable dos valores republica-
nos, xa que aspiramos á igualdade real
entre as persoas, nunha sociedade na
que esa igualdade non sexa só palabras
e se traduza nunha realidade material
que a posibilite.

A desigualdade crecente non é un
feito natural como nos queren facer ver.É
o resultado da suma de decisións políticas

e económicas toma-
das en institucións
que deberan velar
polo interese xeral
pero fan o contra-
rio.As políticas de vi-
venda sostidas no
tempo, cos rescates a
bancos, os privilexios
fiscais aos fondos voitre,
a ausencia dun parque pú-
blico de vivenda con alugueiro
social, a política enerxética onde
se pon en mans dun oligopolio un
sector estartéxico e se impoñen uns pre-
zos que conducen á pobreza enerxética
de moita xente, ou as reformas laborais
son pedras que constrúen o valado da
desigualdade, que e cada vez maior.

Defender valores republicanos tra-
dúcese no dereito da cidadanía a con-
trolar o sistema enerxético para que
sirva á xente e ao obxetivo de coidar do
planeta, no dereito real á vivenda a tra-
vés da creación dun parque público de
alugueiro social, da fiscalidade sobre os
grandes posuidores de vivenda ou o con-
trol dos prezos, no dereito a un emprego

cun salario digno e suficiente para vivir,
unha política fiscal xusta e progresiva
ou pensións dignas para todas.

Loitas, todas ellas, que se dan nas
rúas galegas e que compre afortalar po-
líticamente, porque estamos a xogarnos
sobre qué bases se constrúe o futuro
fronte aos que ocupan as institucións
para traballar para a élite económica.

Compre pois, este 25 de xullo, e
no futuro, tecer rede, construir poder
popular.

25 de xullo. Día da Nación Galega

Tecendo as redes da República
Antón Sánchez. Portavoz de Anova Irmandade Nacionalista
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Se calquera 25 de xullo resulta
acaído reflexionar sobre a Galicia

na que vivimos, este ano 2021 brínda-
nos a escusa perfecta para botar unha
ollada ao noso pasado mais recente.
Cumprimos 40 anos da aprobación do
Estatuto de Autonomía de Galicia. 40
anos de autogoberno que se corres-
ponden co maior período de prosperi-
dade da historia deste pais.

Deixou escrito
Chesterton que non
se pode facer unha
revolución para
acadar a democra-
cia, e que compre
ter unha democra-

cia para facer unha
revolución. O gale-

gos sabemos ben o
acertado deste pensa-

mento.
A Transición española,

reiteradamente desprezada
tanto por nostálxicos do réxime

franquista como polo neocomunismo
máis recalcitrante (os extremos sempre
acaban por tocarse), achegou un ré-
xime de liberdades, articulado territo-
rialmente a través da España autonó-
mica, que permitiu alcanzar a Galicia,
e ás demais Comunidades Autónomas,
cotas da autogoberno nunca imaxina-
das.

E o certo é que con estes cam-
bios, a sociedade galega foi quen de
acadar unha auténtica revolución so-
cial, cultural e económica ao longo

destas catro décadas fascinantes. A Ga-
licia da Constitución e do Estatuto é,
sen asomo de dúbida, a mellor Galicia
da historia.

Non pretendo obviar as dificul-
tades que aínda sufrimos en moi dis-
tintos ámbitos, e que precisan de ser
corrixidas para que sexamos quen de
despregar todo o potencial que atesou-
ramos, senón recalcar a profunda
transformación que experimentamos
os galegos como consecuencia da es-
tabilidade institucional proporcionada
por un dos sistemas democráticos máis
consolidado do mundo, como acredita
o índice de calidade democrática que
anualmente publica a prestixiosa ”The
Economist”.

Non debemos esquecer que du-
rante este período democrático, Galicia
pasou de ser unha das tres comunida-
des máis pobres de España, a contar
cun PIB per cápita do 93 % da media
estatal, ou que hoxe os galegos dispo-
ñemos dunha renda que supera o 91
% da media nacional gracias a que so-
mos o territorio que maior incremento
experimentou durante todos estes anos.

As xeracións mais novas mere-
cen coñecer o país que eramos, para
poder entender mellor o país que so-
mos. Un país que duplicou o seu nú-
mero de hospitais públicos, que pasou
de ter 55 centros de saúde aos case
400 que hoxe salpican a nosa xeogra-
fía, ou que dotou os seus servizos so-
ciais dun xeito simplemente inimaxi-
nable para a xeración que viviu os
albores da nosa democracia. Son re-
alidades incontestables que permitiron
incrementar a nosa esperanza de vida

en case nove anos, ao tempo que re-
ducíamos a mortalidade infantil ao mí-
nimo histórico. 

Aquela terra con serios proble-
mas de comunicación, estendeu os
paupérrimos 86 quilómetros de auto-
vías dos que dispoñía entón, ata os
1.398 quilómetros de vías de alta ca-
pacidade que podemos percorrer hoxe.
Os nosos portos triplicaron o tráfico
de mercadorías, ao tempo que se quin-
tuplican os pasaxeiros que reciben os
nosos aeroportos.

Estas cifras non son máis que pe-
quenos exemplos da cotiá revolución
democrática que estamos a construír
entre todos. Algúns dos moitos logros
que se foron acadando paseniñamente,
sen estridencias, porque ese é o modo
galego de conquistar as grandes trans-
formacións sociais: calado, constante,
paciente.

Pero ata o pobo máis humilde al-
berga un espírito orgulloso. Así pois,
saiamos ás rúas e celebremos un ano
máis a nosa galeguidade. Abracemos
a liturxia do Día de Galicia. Renove-
mos a devoción polo Apóstolo. Volte-
mos a Bonaval para ofrendar á rosa
da Adina. Aplaudamos a entrega da
Medalla de Ouro de Galicia aos heroes
da vacinación, na que depositamos a
esperanza dunha pronta normalidade
sen adxectivos. Brindemos polos que
xa non están, e polos que aínda pode-
mos levantar a copa. ..

Festexemos a tediosa normali-
dade da democracia galega. Sempre
igual. Sempre mudando.

Saúde e Terra!!

Un brinde por Galicia
Alberto Pazos. Deputado do Partido Popular

25 de xullo. Día da Nación Galega
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Non tiña previsto facerche esta entre-
vista, pero atópoche de casualidade
lendo unha Peneira, que ten na por-
tada á túa compañeira socialista Ve-
rónica Tourón co titular: “Verónica
Tourón nova alcaldesa de Salceda”, e
case me animo a preguntarche se al-
gunha vez poderemos ver nunha por-
tada da Peneira :”Victoria Alonso
nova alcaldesa de Mos”?

Eu son unha demócrata de verdade e
iso que me preguntas vai depender da
vontade maioritaria da veciñanza de
Mos. Desde logo iso é o que eu desexo,
iso é polo que pelexa toda agrupación
socialista de Mos, porque, con toda a
humildade, considero que, non unha
alcaldía de Vitoria Alonso senón, un
goberno do partido socialista sería
moito máis xusto, humano, solidario
e digno có que padece o noso pobo
na actualidade.

O substantivo “veciñanza”, que men-
cionas, escóitase ultimamente con moi-
ta frecuencia na política local de Mos...

Pois non sei, pero eu síntome unha
representante lexítima da parte da ve-
ciñanza que votou ás listas do PSOE,
e a ese segmento de poboación procuro
representar o mellor que saiba e poida.
As e os votantes votan listas con pro-

gramas políticos concretos, non persoas
que actúen segundo o seu criterio in-
dividual.

Es coñecedora de que GañaMos pre-
sentou unha moción, para o seu debate
no pleno, defendendo a ética na prác-
tica política, que o goberno local non
permitiu que se debatera?

Si, seino e lin o texto. Non me sor-
prende en absoluto que o PP rexeite
debater esa moción porque sempre
avalaron, e incluso se beneficiaron,
do transfuguismo.

Cal é a túa opinión do contido dese
texto?

Estou completamente de acordo, e de
terse debatido votariamos a favor sen
dúbida de ningunha clase.

Ben, que tipo de oposición do PSOE
imos ver nos dous anos que restan de
mandato?

A nosa liña de acción política baséase
na fiscalización constante ao grupo
de goberno para que a xestión dos
servizos municipais, dos que depende
o benestar das veciñas e veciños, sexa
dilixente e non neglixente como por
desgraza é. Alén de procurar que a
xestión de recursos públicos sexa ra-
cional e non irracional como por des-
graza é.

Algún exemplo desa suposta irracio-
nalidade que mencionas?

O desmesurado gasto en publicidade.
Que opinas da etapa da Volta Ciclista
en Mos?

A min o que me gustaría saber é canto
lle vai custar ao Concello. Hai un enorme
escurantismo ao respecto. Unha vez que
saibamos o que lle vai custar ao Concello
poderemos facer unha valoración rigo-
rosa.

E do tema da sentenza xudicial ao res-
pecto da cidade deportiva do Celta?

Ben, haberá que agardar a que sexa
firme pero polo de agora unha xuíza xa
manifestou unha sentenza contraria a
como se desenvolveu a súa construción.
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“O PP de Mos sempre avalou o transfuguismo”

Nunha das nosas viaxes polos camiños e corredoiras da Louriña a casualidade fixo que nos cruzaramos coa voceira socialista, lendo unha peneira, e así, de
súpeto, sen ter nada previsto, conversamos un ratiño con ela

VICTORIA ALONSO, VOCEIRA DO PSOE DE MOS



MOS 

O Grupo Parlamentario Con-
federal Unidas Podemos-En
Comú Podem-Galicia en Co-
mún, rexistrou unha pregunta
no Congreso a iniciativa de An-
tón Gómez Reino, logo de man-
ter varías xuntanzas co conce-
lleiro de Mos e voceiro provin-
cial de Podemos, para coñecer
a causa da non licitación e exe-
cución do proxecto de remode-
lación da intersección da Estrada
N-550 ao seu paso por Louredo,
no municipio de Mos.

Esta obra respondería a unha
demanda veciñal de fai anos
para permitir o xiro na estrada
a Pombal, Pantaño e San Gre-
gorio, así como cambios de sen-
tido garantindo a seguridade

desta vía. En maio de 2019, o
Ministerio de Fomento remitiu
este proxecto ao Concello de
Mos e anunciouse unha dotación
de 711.418,47 euros, IVE in-
cluído.

Ata a data, este plan nunca
se chegou a executar de maneira
que os problemas de seguridade
continúan na actualidade, como
denunciou a xestora “Afectados
N-550”. Ademais, nesta zona
xa se produciron varios acci-
dentes de tráficos e ata tres
mortes. Nos últimos accidentes
tiveron que intervir equipos sa-
nitarios con traslado aos hos-
pitais pola gravidade dos feri-
dos.

No documento xa rexistrado
no Congreso, Unidas Podemos

pregunta tamén polas previsións
do Ministerio de Transportes
sobre a execución deste proxecto,
tanto en materia orzamentaria
como de planificación temporal
das obras.

O deputado Antón Gómez
Reino, e o concelleiro de Mos
e voceiro provincial de Podemos,
Román González, insistiron na
“urxencia” de abordar estas re-
modelacións na N-550. “Temos
que dar resposta a esta demanda
da poboación de Mos que mira
alarmada o perigo da vía. Que-
remos coñecer o motivo polo
cal estas obras tan necesarias
para salvagardar aos usuarios
da N-550 non se puxeron en
marcha, a pesar de ser orza-
mentadas”.
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unidas podemos pregunta no congreso por
que non se executaron as obras da n-550 en
Mos fai dous anos PORRIÑO 

O Porriño será de novo parte
esencial do "Rallye Recalvi
Rías Baixas" que acadará a
súa 54ª edición despois do for-
zoso parón ocasionado pola
pandemia en 2020. O evento
automobilístico ten ao Concello
do Porriño como unha das ins-
titucións que máis anos leva
colaborando coa proba, tanto
de xeito económico como na
loxística. O sábado 24, a me-
diodía, terá lugar na peonil, o
reagrupamento de vehículos
participantes que accederán ao
recinto pechado pola rúa Pío
XII. A Policía Local do Porriño
prestará apoio, organizando o
tráfico e restrinxindo o esta-
cionamento. 

Ademais, para los aficio-
nados ao motor, varios tramos

da xornada do sábado transco-
rrerán polo termo municipal
porriñés. "Como sempre o
treito de baixada por Chenlo
será dos máis espectaculares e
vistosos para os espectadores",
manifestou Fernando Mou-
riño, presidente de la Escuda-
ría Rías Baixas e responsable
da organización, durante a pre-
sentación celebrada este me-
diodía na praza do Concello. 

Mouriño subliñou que ao
pasar o Rías Baixas a ser proba
puntúable para a Copa de Es-
paña de Rallyes de Asfalto.
Pola súa banda, o concelleiro
de Deportes, David Alonso
expresou no nome do Con-
cello "a ledicia que nos pro-
duce recuperar a celebración
de esta proba e renovar o
noso vínculo". 

porriño renova o seu vínculo co
rallye rías baixas



SALCEDA

Nestes días darán comezo en
Salceda as obras de cambio de te-
lla do CDL O Torrón, en Entenza.
Un centro dedicado á promoción
económica,  emprego e forma-
ción.

Os traballos consisten na des-
montaxe da tella cerámica, cum-
breiras, limas, brocas, e demais
puntos singulares da cuberta. A
nova cuberta será de tella cerá-
mica curva envellecida 40x15
cm., en dúas fases. Instalarase  ta-
mén un sistema de recollida de
augas pluviais nos beirados da cu-
berta.

O proxecto ascende a 39.984
euros máis IVE que asumirá o
concello con fondos propios, con
cargo ao orzamento municipal,
dentro do plan de mantemento e
conservación de edificios muni-
cipais.

Proximamente tamén se farán
investimentos nos sistemas infor-
máticos do centro coa montaxe
dun servidor.

Esta obra súmase á instalación
do sistema de climatización en
todas as estancias do centro, que
na actualidade conta con distintas
aulas: unha polivalente, aula de
informática, aula de cociña e de
ebanistería. Ademais de despa-
chos de emprendedores/as, salas
de xuntas e salón de actos. Este
centro acolle ademais o servizo
de orientación laboral, con dúas
persoas e un técnico de emprego.
Ao longo destes últimos tempos
desenvolvéronse varios cursos de
formación como atención socio-
sanitaria ou operario/a de auto-
moción, ademais dun programa
integrado de emprego con 100
persoas desempregadas e cursos
de formación da Aula Mentor.
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nova cuberta no cdl o torrón salcedenses distinguidas e
distinguido 2021

LEONISIA PÉREZ, ADORACIÓN BESADA E SERAFÍN OTERO .



As cancelas do amor
XOÁN ALONSO  /  Corresponsal en Euskadi de A Nova Peneira
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HORIZONTAIS:

A A-MÚSICO ITALIANO AUTOR DE “ EU QUERO VERTE BAILAR”.

B OUTEIRO PEQUENO-PASADA DA VISTA RÁPIDA E SEN
ATENCIÓN.

C UNIVERSIDADE DE ALACANTE-VIVENDAS-ÚLTIMA VOGAL-LUZ
DO SOL REFLECTIDA POLA LUA DURANTE A NOITE.

D 5-FORMATO DE ARQUIVO COMPRIMIDO CREADO EN 1997 POR
MICROSOFT-DISPOSITIVO DO CARBURADOR QUE NOS
MOTORES DE EXPLOSIÓN FACILITA O ARRANQUE EN FRÍO-100.

E PASAR DE FÓRA A DENTRO-PEZA EN FORMA DE
CIRCUNFERENCIA-CAPITAL DE ITALIA.

F 2-PASAR A VISTA POLO TEXTO ESCRITO-CONSOANTE-500-
ABREVIATURA DE EDWARD.

G PAZO NO QUE ESTÁ SITUADO O CONCELLO DE SANTIAGO-
PIGMENTO BILIAR OBTIDO POR REDUCCIÓN DA BILIRRUBINA.

H POEMA LÍRICO-MANCHAR A ALGUÉN CON COMIDA OU BEBIDA-
VOGAL.

I LUNÁTICO-AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE REDONDELA-
ANTES DE.

K 100-510-1-PLANTA DE FLORES GRANDES DE COR AMARELA-
100.

L CONSIDERE-MONARCA-EMPATE SEN GOLES-CORRENTE DE
AUGA DOCE.

VERTICAIS:

1 CABALO DE PELO CASTAÑO CLARO-200

2 VÍA DE COMUNICACÓN NUNHA CIDADE-CONXUNTO DE
ANIMAIS QUE NACERON XUNTOS DA MESMA NAI MENTRES
SON CRÍAS-CONSOANTE.

3 EN LATÍN A PREPOSICIÓN EN-CONNECTICUT-LUGAR DA
PARROQUIA DE SAN MARTIÑO NO CONCELLO DE MOAÑA.

4 SUBSTANCIA BRANCA DE BRILLO IRISADO MOI UTULIZADA NA
FABRICACIÓN DE OBXECTOS DE ADORNO-VOGAL-OUXA.

5 CORTE PARA O GANDO QUE FORMA PARTE DA VIVENDA.

6 ESCOITAS-NOTA MUSICAL-ACEPTAR UNHA HERDANZA.

7 O AMIGO DE EPI-HOME MAIOR QUE SE MANTÉN ÁXIL E CON
SAÚDE-VOGAL.

8 VAL DE ITALIA NA FRONTEIRA CON SUIZA-ANIMAL ANFIBIO-
INDICA UN LUGAR CERCANO DE MANEIRA PRECISA.

9 CONSOANTE-CANTARLLE A ALGUÉN CON VOZ DOCE.

10 MAMÍFERO MACHO DA FAMILIA DOS BÓVIDOS-ELEMENTO DE
ORIXE GREGA DE FORMACIÓN DE PALABRAS CO SIGNIFICADO
DE MOCO.

11 EN OURENSE EL-CONSOANTE-QUE SUCEDE TODOS OS DÍAS.

12 MANUEL...... EX XOGADOR DE BALONCESTO DO OAR DE
FERROL-LIGA REVOLUCIONARIA-100.

13 SIGNO DO ZODIACO-UN-NÚMERO DIVISIBLE ENTRE DOUS.

14 POEMA LÍRICO-MÁIS PEQUENO-VOGAL.

15 CONTRACCIÓN VIOLENTA DO ESTÓMAGO PRODUCIDA AO
TERMOS GANAS DE VOMITAR-REPETICIÓN DUN SON

o encrucillado de Khan Deán

  1    2    3   4    5   6    7    8   9   10  11  12  13  14 15

SOLUCIÓNS HORIZONTAIS A-FRANCO BATTIATO. B-OUTARELO-OLLADA. C-UA-CASAS-U-LUAR. D-V-CAB-STARTER-C. E-ENTRAR-
ARO-ROMA. F-II-LER-R-D-ED. G-RAXOI-UROBILINA. H-ODA-ZAFALLAR-O. I-ALUADO-AER-PRE. K-C-DX-I-ARNICA-C. L-CREA-REI-
OO-RIO  VERTICAIS: 1-FOUVEIRO-CC. 2-RUA-NIADA-R. 3-AT-CT-XALDE. 4-NACAR-O-UXA. 5-CRABALIZA. 
6-OES-RE-ADIR. 7-BLAS-RUFO-E. 8-AOSTA-RA-AI. 9-T-ARROLAR. 10-TOURO-BLENO. 11-IL-T-DIARIO. 12-ALLER-LR-C. 
13-TAURO-I-PAR. 14-ODA-MENOR-I. 15-ARCADA-ECO
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D

E

F
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L

LEAM TRAINING
R . T ROVADO R XOÁN GARCÍA DE  GUILLADE,  50 -  PONTEAREAS 

665 858 420

Nunha das últimas entrevistas que
lle fixeron a actriz catalana Rosa

María Sardá, pouco tempo antes de
finar, aseguraba que nada iamos
aprender de todo o que estabamos a
vivir e que iamos seguir sendo unhas
bestas depredadoras, faltas de toda
empatía, por moito que aplaudiramos
tódolos días dende o noso balcón ás
oito da tarde.

Supoño que a crítica situación sa-
nitaria que estabamos a vivir e o sen-
timento de comunidade que agromou
en todos nós fixo que moitos pensa-
ramos que Rosa estaba sendo un chisco
pesimista.

Non embargantes, a xente nova
temos o mal costume de non escoitar
as palabras da xente maior ca nós,
dos homes e das mulleres que levan
nas súas costas máis anos dos que
levamos erguidos.

Tanto é así que o tempo tirounos
a razón e batemos cos dentes contra
unha sociedade aborregada, mal edu-
cada e brutalmente hostil, onde pensar
e amar, fora das marxes marcadas
polo estado e pola relixión católica
pode, cando menos, facerte sentir
alleo no teu país.

Nos últimos anos, lonxe de nos
converter nunha sociedade adiantada,
madura e sen medo de medrar estamos
a ver pantasmas escuras, de tempos
escuros, camiñando polas rúas das
nosas cidades con total impunidade,
acubillados no colo de xuices e re-
presentantes políticos.

Se cadra, estas pantasmas sempre
estiveron aí, ao noso carón, compar-
tindo mesa con nós, escoitando a
mesma música ca nós, compartido o
mesmo autobús, o mesmo pupitre na
universidade, a mesma ducha no xim-

nasio ou mesmo compartindo o canelo
para esnifar unha raia de farlopa.

Días atrás, o tres Xullo, asasinaron
a un rapas na Coruña dunha paliza,
ao berro de maricón, maricón, sabendo
o que facían, sen que ningún dos
agresores tivesse unha mighalla de
lucidez e acabase co linchamento. De-
safortunadmente, o rapas que saíra a
vivir a vida non voltou aquela noite a
durmir na súa casa.

Segundo as estatísticas apréciase
un crecimento, nos últimos cinco anos,
dos delitos de agresións homófobas
no estado español,  e estou segruro
que este crecimento sería moito maior
se moitas das agresións foran denun-
ciadas e outras tantas foran catalo-
gadas coma agresións homófobas ou
delitos de odio.

Eu tiña pensado que nestas alturas
do conto a niguén lle importaba xa

con que compartía a súa vida, o seu
corpo, as súas dores, as súas ledicias,
os seus soños, os seus medos, a súa
saliva o veciño ou a veciña.

Nos enredos do amor, da atracción
física, do placer non hai receita nin
ten porque haber cancelas. A única
fronteira que ten que haber é o con-
sentimento mutuo, Si é Si, e nada
máis. Que cada quen disfrute do seu
corpo coma ben lle pareza.

O resto sonche prexuizos herdados
dunha educación insá que parece ser
aínda non temos curado.

Ogallá non voltemos a escoitar es-
tas malas novas nos telexornais ou
nas rádios en moito tempo, pero coma
dicía Rosa María Sardá, o ser humano
xamáis deixará de ser unha besta, un
depredador.

Daquela, no haberá que dar un
paso atrás.
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PONTEAREAS

O Concello de Ponteareas
presentou a programación cul-
tural para os meses de verán,
unha carteleira con máis de me-
dio cento de actividades para
completar unha oferta de lecer
cunha proposta estable, ampla,
para todos os públicos e en todos
os espazos da vila. 

A alcaldesa, Cristina Fer-
nández Davila; o concelleiro
de Cultura, Fernando Groba;
e o de Eventos, Miguel Bouzó,
repasaron as diferentes acti-
vidades previstas no programa,
coas que se busca levar a ac-
tividade cultural e festiva ás
rúas sempre con todas as me-
didas de prevención e seguri-

dades marcadas pola situación
sanitaria. 

A programación de verán
desde 2021 mantén os eventos
máis salientables da vila, como
o Festival Internacional de Teatro
de Rúa, co que a veciñanza vol-
verá desfrutar este agosto do
circo, o clown, a música, o teatro
ou os monicreques polas rúas e
prazas de Ponteareas.

Cita imprescindible será ta-
mén o Festival Groba, un en-
contro xa consolidado como
unha referencia no panorama
musical galego e que cada edi-
ción ofrece ao público.

As rúas ponteareás serán ta-
mén escenario dunha nova edi-
ción de ‘Cine na rúa’ e de ‘Noites

ao vivo’, un programa que ache-
gará unha morea de propostas
culturais de diferentes estilos.
Ademais, a programación cul-
tural continúa visitando as pa-
rroquias grazas ao programa
Cultura24, que tras un ano com-
plicado por mor da pandemia
cede o protagonismo ás agru-
pacións musicais ponteareás para
promocionar a súa arte, potenciar
o seu funcionamento e contribuír
ao seu mantemento.

Rock in Río Tea visitará de
novo en agosto as rúas de Pon-
teareas, os obradoiros para nenos
e nenas encherán de vida o mer-
cado municipal e os xogos tra-
dicionais volverán a distintos
recunchos da vila. 

ponteareas prepara un gran verán cultural

PONTEAREAS

Ponteareas xa conta cunha
rede de reparto a domicilio. A
plataforma galega Roombo aca-
ba de desembarcar no municipio
cunha ducia de establecementos
adheridos e co obxectivo de
ofrecer á veciñanza da vila e
das parroquias un servizo de
entrega a domicilio de calidade
dos produtos do comercio local,
ao que permitirá mellorar e cre-
cer. A concelleira de Promoción
Económica, Eva Gil, explica
que “dende o Concello queremos
apoiar calquera iniciativa em-
presarial que axude ao desen-
volvemento local, á creación de

emprego e a fixación de po-
boación no rural”. 

Roombo Ponteareas nace
cun reparto a domicilio enca-
miñado á restauración, pero xa
se está a valorar a inclusión
doutros servizos. A aplicación
móbil, unha idea 100% galega
que veu a luz en Verín en pleno
confinamento, está dispoñible
para calquera dispositivo An-
droid ou iOS. As e os pontea-
reáns poden xa facer as súas
encargas en A Tenda, Asador
San Cristobal,,... Poden solici-
tarse comidas e ceas para levar
ao momento ou programar pe-
didos para vindeiras datas. 

roombo, unha rede de reparto a
domicilio para a vila e  parroquias

“A SÚA
AXENCIA NO
CONDADO”

e-mail: MARPI@MARPI.ES

WWW.MARPI.ES

ABRIMOS ÁS 19,00 TODOS OS DÍAS AGÁS OS MARTES



Historias de Salvaterra (e II)
ANTÓN LORENZO “XAQUE”  /  Presidente da Comunidade de Montes.

(Ven da pasada Nova Peneira)

Achegouse Don Francisco Picoña as
portas do pazo, que até entón estiveran

fechadas, e dándolle a man o capitán An-
tonio de Queirós Mascarenhas, pediu cuar-
tel para os que estaban dentro, que serian
trescentos sesenta mosqueteiros, dos cales
douscentos lanzáronse polas portas e xa-
nelas, pola banda de Monção, quebrando
pernas e brazos. O Conde mandou lanzar
un bando para que ninguén matase ou
ferise a algún dos galegos ós que se tiña
dado cuartel, porén a dor da morte do
Mestre de Campo e a furia dos nosos os
encarnizou de tal modo, que traspasando
o preceito tan xusto e encontrando o de-
reito das xentes, mataran moitos o abrir
as portas e no patio, sen embargo o pedir
misericordia, coas mans levantadas e as
armas lanzadas por terra, levantando
grandes prantos e alaridos, acudiuse a
eles prontamente refreando aquela inso-
lencia militar.

Prendeuse o Gobernador e con el se-

tenta e oito persoas, dos que oito serian
nobres e o resto xente de pouca clase e
condición. Arrombando as portas do Cas-
telo ou pazo, puxéronse as bandeiras
portuguesas na torre delas, dándose di-
latados vivas a súa Maxestade, e fixéranse
grandes festas. Mortos dos inimigos foran
más de cento e tantos e houbo moitos
feridos. Dos nosos morreran nesta fazaña
só seis homes, contando entre eles o
Mestre de Campo, que foi sentido, como
seu valor, destreza e benevolencia me-
recían, e Manoel de Abreu sobriño do
Provisor de Braga.

Aposentado o Conde na vila, deu orde
aos barcos que viñeran de Lapela para
Monção, foron dezanove barcos polo río
arriba, cada un lebaba sesenta persoas,
mandando pasar algún dos que estaban
en Salvaterra, levando relixiosos e clérigos,
para o que puxo un capitán e compañías
nos barcos, que executaban rigorosamente
este decreto. Logo meteu dous mil homes
nas trincheiras e redutos, mandando quei-
mar as árbores que había arredor da vila,

de forma que case a dous tiros de mosquete
non haxa máis que campaña rasa. 

Outros mil homes aplicou no mesmo
tempo en derribar casas de pedra acaida
para con elas facer un muro, co que vai
cercando a vila en redondo pola parte da
Galiza, de vinte palmos de altura e doce
de largo, de cantería, as trincheiras fixé-
ronse nunha noite e dous días, o muro
vaise facendo con grande presa e xa no
presente está feito de altura de quince
palmos, traballando nesta fortificación
oitocentos homes da gobernanza, co en-
xeñeiro francés, tendo para iso o Conde
previsto todos os aprestos necesarios.
Sobre a Sacristía de San Francisco fíxose
un Castelo que fica señoreando toda a
campaña, no que se poñen boas pezas de
artillería de bronce, todo o máis que ficaba
da vila, afastando da fortificación, mandou
o Conde derribar a terra o mosteiro de
San Francisco, có cal no teito da Igrexa
atopouse cantidade de diñeiro e cadeas
de ouro, que algunhas persoas tiñan
metido para máis seguranza, e serviu

descubríndose para a paga dos soldados,
por Gobernador da praza nomeou o capitán
Antonio de Queirós Mascarenhas con
guarnición de catrocentos soldados. O
Conde está aínda nela con cinco mil homes,
sen saber o que intenta, e en dezanove de
Agosto acabouse unha ponte de barcas,
que o Conde mandou facer, por canto os
galegos de medo anteriormente quebraran
a ponte pola que se pasaba o río.

Procuraron os galegos impedir estas
fortificacións, vindo con catro mil homes
dando mostra de querer entrar, porén os
nosos saíranlle e os fixeran retirar e fuxir.
Despois puxéronse a vista nunha altura,
onde nos perseguiu con infinitos tiros até
que pola tarde os nosos soldados pagos
os investiran e puxeran en fuxida, ma-
tándolle moita xente e entre eles o cabo
que os gobernaba. En dezaoito de Agosto
houbo pelexa pola mañá e a tarde, en que
os portugueses mataran ó inimigo setenta
e tantos, e capturaran moitos. O Gran
Prior de Navarra está ausente, doente en
Santiago.
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Casa Rivero. En Bugarín, Ponteareas

CAFETERÍA DA CULTURAL DE XINZO
Portela, 34 - Xinzo - Ponteareas
Xerencia Luisa Fernanda Álvarez

OS DOMINGOS PULPEIRO

686 107 539



Os nosos saen todos os días a queimar
e asolar na Galiza e facer capturas de
moita consideración, son señores en tres
leguas por terra dentro, onde todo o que
fica a vista de Monção até San Fíns está
abrasado. O capitán Roque Mont Francés,
pediu o Conde licenza para apañar unha
compañía de galegos que insolentemente
nos facía sinais para atraernos, pondo en
marcha unha emboscada da nosa infan-
tería e saíndo el a cabalo con outros, para
metelos nela, executouse todo matando
a uns e cautivando a outros, coa valentía
que seu xeneroso ánimo en tantas ocasións

ten ostentado. O vinte e catro de Agosto
pola mañá avistounos de novo o inmigo,
saímoslles o encontro e apañamos a súa
cabalería entre uns valados e matámoslles
moita xente, dos prisioneiros que toma-
mos, soubemos que eran novecentos ho-
mes de cabalo e dous mil infantes e tan
fortemente os rebatemos que os obrigamos
a afastar da trincheira grande media legua
e acabámoslles de queimar moitos lugares
desde o Castelo de Lapela até Salvaterra e
de alí por diante mandamos queimar até
Valadares, a respeito de non ficar nada
atrás cando marcharemos para Tui, onde

se sabe, que con medo se teñen despregado
moitos subministros, posto que dentro
hai moita xente. Don Fadrique, que o ano
pasado gobernou as armas, trouxo dous
mil e cincocentos homes e hai noticia
que o D. Prior está xa na cidade, e os
nosos deixaran a praza de Salvaterra res-
gardada con tres mil homes, estes atrin-
cheirados nas casas do Conde e noutras
máis.

A tres de Setembro, amañecendo, ata-
counos o inimigo con tal furia como que
tiña na man o que desexaba, contaba a
súa xente con cincocentos de a cabalo e
máis de catro mil infantes, chegaron coa
súa cabaleiría onde as nosas trincheiras e
os rebatimos, matándolle algunha xente.
Saíron fora os capitáns Antonio de Queirós,

Christovão Mousinho e outros coa nosa
xente a pelexar co inimigo e lle mataron
más de cen homes e os más se puxeron
en fuxida, onde coa presa lanzáronse o
río no que se afogaron algúns, que tanto
foi o medo que nos tomaron, rendidos o
valor, con que as armas portuguesas os
trae amedrentados, ás cales esperamos
sexa Deus servido continuar prósperas
vitorias en servizo do noso felicísimo Rei
D. Joaõ IV, que o Ceo nos garde.

L A V S D E O. LISBOA, na oficina de
Domingos Lopes Rofa. Anno 1743.”
Joaõ Salgado de Araujo. Guerras con
Portugal. Biblioteca Nacional de Lisboa.
Agradecemento a Dona Isabel Oliveira
Monçao.
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CANTINA ACRD

San Martín
de Moreira
Ponteareas

CORRELO S/N - ARCOS - PONTEAREAS - 986 290 313
www.carsatrucksmotor.com carsatmsl@gmail.com



A hemeroteca cuántica do Decano
XOAN CARLOS CABALLERO ALONSO / Mestre no Ceip de Salvaterra
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Como fiel lector da Hemeroteca do De-
cano, aínda tardei en darme conta do

burato de verme que se atopa no seu uni-
verso. Cal físico cualificado e aplicando o
empirismo máis ortodoxo, investiguei a
posibilidade de que as vivencias humanas,
tales que miserias, alegrías, tristezas, fe-
licidade, penurias, benestar, etc., son ga-
laxias interconectadas por pasadizos nos
que entramos e saímos de forma cíclica.
No meu laboratorio, o mesmo sitio onde
almorzo a diario, pedinlle o xornal a Felipe,
que é o camareiro e colega sen o cal esta
investigación non tería visto a luz. 

O traballo de campo comezou un día
que non había xornal, era moi cedo e
aínda non chegara o repartidor. Na Broa,
coma en moitas cafeterías, apilan varios
meses a prensa diaria, e soliciteille que

me pasara un exemplar ao chou, a an-
tigüidade do mesmo tanto daba. Tiña
data de 24 de maio deste ano, soprei
para espantar os restos de migallas e
fariña e busquei a páxina con avidez
para confirmar a certeza da teoría. Ese
día reflectíanse acontecementos tan si-
milares os actuais, a pesares de ter
acontecido entre 1891 e 1971, que pode-
rían ser portada dun telexornal de hoxe
mesmo, sen que ninguén se decatase
do salto no tempo. 

Recopilei toda información que alí se
recollía para introducila no meu acele-
rador de partículas coa intención de res-
catar do pasado obxectos, feitos, lugares
e personaxes. O resultado non me colleu
por sorpresa, salvo por pequenos desa-
xustes de programación do acelerador,

que provocaron que os acontecementos
se mesturaran saltando entre os diferentes
universos paralelos ou multiversos, pero
que de tódolos xeitos, viña a confirmar a
irrefutabilidade do estudo. 

Os efectos non se fixeron esperar e
tanto Joaquín Bonet como Pousada, fut-
bolista do Vigo, presentáronse no “Tagus”,
unha nave espacial inglesa. Nada máis
chegar pediron desculpas pola tardanza e
explicáronme que durante o traxecto foran
obrigados a facer corentena, non en San
Simón, como fixeran no pasado, senón
no Cunqueiro. Contáronme que, debido á
miseria e a fame que pasaban, embarcaran
cara América en busca dunha vida digna.
Non fixeron sós a travesía, eran máis de
catrocentos, que logo de chegar a Vigo a
pé, dende diferentes puntos da península,
extenuados, embarcaron sen saber co que
se ían atopar ao outro lado do Atlántico.
Antes deles xa foran miles as persoas que
foran captadas polos “ganchos”, como
daquela se lle chamaba aos que prometían
o “paraíso”

Relataron que unha vez alí atopáronse
con que algúns países endureceran as
medidas para poder baixar do barco e
moitos dos seus compañeiros foron de-
voltos ‘en quente` ao punto de partida.
A pesares da distancia, seguiron en con-
tacto con eles e a través do correo ente-
ráronse de que estaban vivindo, apro-

veitando que na cidade puxérase en
marcha un plan social, nun local habi-
litado para as persoas que pedían esmola.
Ningún deles se dera por vencido e adi-
cábanse a deambular polo porto agar-
dando o momento propicio para ago-
charse en calquer recuncho dun barco
que partise. Os que o conseguiron foron
explotados durante anos por ser mi-
grantes sen papeis e viviron en condi-
cións de extrema dureza ata que regu-
larizaron a súa situación. Por mor da
velocidade cuántica, o encontro foi moi
breve e a dicir verdade, excepto a fusión
do Fortuna e o Vigo, daquela rivais en-
carnizados, para fundar o Celta, nada
lles sorprendeu, comentoume Pousada.
Ambos coincidían en que neste futuro
seguimos a ter os mesmo problemas, e
dicir, epidemias, pobreza, emigración,
explotación, cuarentenas, axudas sociais,
vías de comunicación deficientes e fútbol
como válvula de escape. 

Antes de emprender a viaxe de volta
ao pasado, aproveitando que era ano
Xubilar, pedíronme un pouco de tempo
para facer un tramo do camiño de San-
tiago, prometendo cumprir escrupulo-
samente co protocolo Covid, para non
complicar aínda máis a epidemia de
gripe que sufría Arxentina, unha vez
que “Tagus” os levara de novo a tempos
pretéritos. 
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ASESORÍA TERRA

RÚA ROSALÍA DE CASTRO, 107 - BAIXO

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

GASOLINERA 24h:
TIENDA CONVENIENCIA - BUTANO/PROPANO,

PELLETS, CARBÓN Y LEÑA - LAVADO DE

COCHES (TÚNEL, BOXES Y ASPIRADO) -

APARCAMIENTO CLIENTES

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

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

SALVATERRA

A Alcaldesa de Salvaterra de Miño,
Marta Valcárcel Gómez ven de reu-
nirse coa Conselleira de Medio Am-
biente, Territorio e Vivenda Ángeles
Vázquez co fin de presentarlle dous
proxectos estratéxicos para o seu
municipio. Por un lado un proxecto
maduro, que se leva tramitando
dende varios anos en diversos or-
ganismos, e que ten unha gran im-
portancia a nivel medioambiental
como é a pasarela de acceso a Illa
Fillaboa, un proxecto para o que se
está a valorar o seu posible encaixa
nos novos Fondos Europeos de Re-
cuperación.

A Illa Fillaboa conta con máis de

100.000m2, é a única illa de titulari-
dade pública no Río Miño, está dentro
da Rede Natura 2000, e nestes mo-
mentos estanse levando diferentes ac-
cións para pola en valor e abrila ao
público a través de visitas programa-
das en barco. 

Coa construción desta pasarela da-
ríase un paso máis e fariamos total-
mente accesible ao público un entorno
que temos que coidar e potenciar, ade-
mais do valor didáctico e pedagóxico
que se lle quere dar a través do Centro
de Interpretación que existe no seu in-
terior, ademais tamén se proveería aos
pescadores dun aceso seguro aos em-
prazamentos nos que se desenrola a
súa actividade.

reunión con Medio Ambiente para
perfilar proxectos extratéxicos

SALVATERRA

Xustamente a semana a seguir da entrada
en vigor da  LEI 8/2019 do 23 de decembro
de regulación de aproveitamento lúdico
das augas termais de Galicia, O Concello
de Salvaterra de Miño comezaba cos trá-
mites oportunos para acadar a autorización
de aproveitamento lúdico; un traballo que
xa se tiña avanzado bastante e que permitiu
que Salvaterra de Miño sexa a día de hoxe
o primeiro e único Concello que ten auto-
rización de aproveitamento lúdico do seu
Espazo Termal de Teans- Oleiros. A soli-
citude de autorización foi acompañada
dun proxecto xeral de aproveitamento e
do estudo xustificativo do perímetro de
protección.

Foi a comezos do ano 2019 cando Sal-

vaterra inauguraba o seu Espazo Termal
logrando atraer a moitos visitantes da pro-
vincia e norte de Portugal, contabilizando
una media de 200 usuari@s ao día. Por
una banda polo privilexiado da súa ubica-
ción e por outra polas características das
propias augas, que conteñen un amplo
abano de propiedades e que xa dispuñan
da Declaración de Augas Termais e Mine-
romedicinais pola Consellería de Econo-
mía, Emprego e Industria, condición previa
para a tramitación do aproveitamento lú-
dico das augas. Por mor da COVID 19 e
das obras, o Espazo Termal foi pechado
temporalmente en marzo do ano 2020, coa
previsión de remate das mesmas e da nova
apertura a finais deste ano 2021, sempre
que a situación sanitaria o permita. 

salvaterra de Miño, primeiro concello en
obter a autorización de aproveitamento



Non a quero!
FERNANDO MIRANDA  /  Libreiro de Bueu
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MOTOS NOVOA
Tortoreos As Neves

986 667 470

Leo declaracións do PPresidente e non
sei se fala como a persoa que dirixe a

Xunta ou como o número un do seu ppar-
tido na Galiza. O caso é que presume de
que a Xunta se atopa nun momento eco-
nómico fabuloso e por iso pode prometer
(e promete) unha baixada de impostos.

Perdóeme, Sr Feijoó, NON A QUERO!
Non me baixe os impostos, non a este

prezo. Se ten unha contas saneadas apro-
véiteas. Cada euro que se inverte na Sa-
nidade, Educación e Cultura públicas volve
multiplicado por moito a NÓS, ao POBO.

Mágoa que este estea adormecido,
senón como podedes permitir o que lle
fan ás vosas crianzas? Eu non teño des-
cendencia e por, por desgraza, parezo
máis preocupado polo futuro d@s nen@s
de Bueu que @s proxenitoras/es. Non
entendín que a Bueu lle roubaran unha
pediatra e non entendo que agora mutilen
os equipos de profesorado dos colexios
públicos. O colexio infantil de A PEDRA
ven de quedarse sen unha das seis uni-
dades coas que contaba. Di a Xunta que

por falta de alumnado, e por ese motivo
lle retira unha mestra das seis que había
e outra de apoio das dúas coas que contaba.
Alguén entende como se pode pasar de
ter dúas mestras de apoio para seis aulas
(unha para cada tres) a unha soa para
cinco? Ao mesmo tempo a Educación Pri-
maria deste colexio queda sen unha pro-
fesora de inglés das tres das que, teori-
camente, dispoñía. Na práctica quedan
cunha e parte da outra, porque é unha
profesora desta materia a que ocupa o
despacho de dirección. Réstanlle dez horas
lectivas para iso pero non lle chegan, e á
escola tampouco lle chega con mestra e
“media” de inglés.

O Colexio TORRE de Cela precisa catro
mestras de educación infantil, como re-
coñece a Xunta de Galicia no catálogo
que así o indica desde hai máis ducha
década. Pero o ano pasado quedou a praza
vacante e neste pasa igual porque non
concursou ninguén por ela. Por que non
envían alguén para cubrila? Porque lles
sae máis barato.

En Beluso, o CEIP Montemogos perde
o apoio desa mestra de inglés que botan
de A PEDRA, deixan de ter unha orienta-
dora a tempo completo e pasan a com-
partila con Cela (que antes a tiña a medias
con Ardán), e son ameazad@s con perder
unha das tres aulas de infantil que teñen,
co que se xuntarían crianzas de dous anos
distintos.

Ademáis tanto Beluso como Cela pre-
cisaban cadansúa unidade de Audición e
Linguaxe para atender @s nen@s que o
precisan e seguiran tendo esta materia
compartida.

Así é como a Xunta lle paga o esforzo
deste ano de COVID á comunidade edu-
cativa. Tanto o profesorado como as AN-
PAS e o alumnado están en todo o seu
dereito de non axudar á Xunta co traballo
engadido que lles trouxo esta pandemia
(re-organización, novos protocolos, lim-
peza...) Pero non o van facer porque teñen
aquilo que ao señor Feijoó e ao seu goberno
lle falta: RESPONSIBILIDADE E SENTI-
DIÑO.
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AS NEVES

O Concello realizará as obras
de humanización da Travesía da
Eira da Liñaza, unha inicitiva
que contará cunha achega mu-
nicipal de 65.000€. Para afrontar
esta inversión, o Goberno local
aprobou unha modificación de
crédito con cargo ao remanente
líquido de Tesourería.

Esta cantidade abrangue ta-
mén os custes de redacción do
proxecto, que se cofinanciará
co Programa REACPON da
Deputación de Pontevedra.

Así mesmo, tamén destina-
ranse 60.000€ do remanente
de Tesourería á adquisición de
terreos para construción dunha

nave para almacén, que se si-
tuará na circunvalación.

A mesma servirá principal-
mente como garaxe para os
vehículos municipais, pero ta-
mén se prevé o seu uso
para gardar material de obra e
sinalización e material para
eventos, ademais de contar
con zona para lavado de vehí-
culos, lugar de de carga de
auga para o camión de Bom-
beiros, unha área de taller para
pequenas reparacións e man-
tementos en vehículos ou para
soldadura, espazos para pe-
quenas ferramentas, vestiarios,
baños e un aparcadoiro exte-
rior.

obras de humanización da
travesía da eira da liñaza

AS NEVES

A Deputación de Pontevedra vén
de aprobar o convenio co Con-
cello das Neves para o finan-
ciamento da mellora da mobili-
dade peonil na intersección da
EP-4006 Ponteareas-As Neves,
no treito comprendido entre os
puntos quilométricos 11+960 e
12+080, nas que se investirán
142.070€. A Deputación aportará
o 70% deste presuposto
(99.449€) e o Concello das Ne-
ves o 30% restante (42.621).
A actuación, que dá continuidade
á senda peonil executada hai
dous anos para a seguranza da
veciñanza desde o núcleo do
Rabelo e a conexión co colexio

e centro da vila, está encamiñada
ao acondicionamento da estrada
EP-4006 ao longo duns 120 me-
tros, na contorna da rotonda que
comunica coa EP-4202, a fin
de mellorar a funcionalidade da
vía e a súa seguridade.
O proxecto busca darlle priori-
dade ó tráfico peonil, incremen-
tando o espazo ocupado polas
beirarrúas, e mellorar a seguri-
dade viaria mediante unha reor-
denación dos accesos á rotonda
e ó aparcadoiro do autobús. A
rotonda contará cun diámetro
interior de 6 metros, dous carrís
de 4 metros cada un e beiravía
exterior de 0,50 metros.
O proxecto tamén contempla

a reposición dos servizos de re-
collida de augas pluviais e do
alumeado público, co emprego
de luminarias LED con columnas
de aceiro galvanizado nas bei-
rarrúas e 4 proxectores LED so-
bre báculo de aceiro galvanizado
na rotonda. Ademais, emprega-
rase un alumeado ornamental
no interior da rotonda composto
por 3 luminarias.
Doutra banda, ao longo das bei-
rarrúas distribuiranse 9 árbores
e 4 bancos de pedra granítica e
tamén se procederá á instalación
dunha nova marquesiña. As ac-
tuacións completaranse coa si-
nalización completa, horizontal
e vertical.

deputación e concello das neves mellorarán
a mobilidade peonil na estrada ep-4006



AS NEVES

O alcalde, Xosé Manuel Rodríguez Mén-
dez, o primeiro tenente de alcalde, Mar-
celino Couto, o segundo tenente de alcalde
e concelleiro de Medio Ambiente, Óscar
González, e a concelleira Rocío Barreiro,
reuníronse con responsábeis da Consellería
de Medio Rural, logo da declaración
de 9  conatos de lumes no Coto do Facho
e na zona da Chan, en Tortoreos, -o
mesmo lugar polo que entraran os in-
cendios de  2017.

A situación na que se atopa este lu-
gar  fixo que se activasen as alarmas, in-

dicou o alcalde, quen apuntou que
é “unha zona pola que, irremediable-
mente, como xa vimos en 2017, as lapas
chegan a unha parte do casco urbano no
que hai unha gasolineira, unha nave, ten-
das e vivendas e que poden causar gra-
vísimos danos”.

Na reunión os membros do Goberno
local, insistiron na necesidade de eliminar
canto antes toda a masa forestal de espe-
cies pirófitas (aquelas que propagan con
facilidade o lume, como o eucalipto, o
piñeiro e a acacia) do perímetro do Coto
do Facho, algo que non se fixo ata hoxe
e que é urxente e posible, á vista da evo-
lución da situación sanitaria.

Os representantes da Consellería de
Medio Rural expresaron a súa intención
de actuar no lugar,se ven apuntaron a que
existen dificultades dado que hai varias

parcelas privadas e precisan permiso dos
seus propietarios para entrar nelas. Por
iso, en colaboración co Concello, redo-
brarán os traballos para identificar, loca-
lizar e notificar aos donos das fincas a
necesidade de que ou ben limpen as súas
terras ou permitan que o fagan os traba-
lladores da Xunta.

Na mesma liña, Medio Rural tamén
estreitará os contactos cos responsábeis
das Comunidades de Montes das
Neves para poder facer o mesmo, coa
máxima urxencia nas parcelas das zonas
da ‘faixa de seguridade’ que están dentro
do territorio destas comunidades. Fora
das mesmas, o Goberno local das Neves
conseguiu o compromiso da Xunta para
contratar capataces que realizarán ins-
peccións, mentres que e o Concello axi-
lizará as notificacións aos propietarios.

Chamamento aos propietarios para
que asinen co Seaga o contrato de lim-
peza de parcelas Na mesma liña, o al-
calde e o concelleiro de Medio Ambiente
fixeron un chamamento aos titulares de
parcelas para que asinen coa empresa pú-
blica Seaga un contrato de xestión da
biomasa e limpeza de fincas. O
mesmo ofrece a posibilidade de contratar
esta limpeza e roce por unha tarifa anual
de 350 € por hectárea, o que é o mesmo,
35€ por 1.000 metros cadrados, axudando
así á prevención e defensa contra os in-
cendios forestais. Ata hoxe propietarios
de 26 hectáreas, das 70 que abrangue o
convenio entre Seaga e o Concello das
Neves,  asinaron o contrato para a lim-
peza das súas fincas. Realizaron o pago
os donos de 21 hectáreas e xa están lim-
pas 16 delas, quedan 5 e en 4 hai arborado
que os donos poden talar ou vender.

Compromiso do presidente da Xunta 
O alcalde, quen agradeceu a boa von-

tade dos representantes de Medio Rural,
confía en que a Xunta dea cumprimento
á promesa que o presidente Feijóo fixo
na xuntanza que mantiveron en San-
tiago hai dous anos e se realice a lim-
peza neste lugar. “A consellería dispón
de todos os datos e estudos, realizou unha
avaliación da situación logo dos incen-
dios de 2017, ten a competencia e conta
cos medios”, indica o alcalde, quen rei-
tera a urxencia desta actuación que, su-
bliña, “é un traballo esencial de preven-
ción, de anticipación”, ante a posibilidade
de incendios que, “como xa sufrimos as
veciñas e veciños das Neves poden cau-
sar danos irreparábeis”.

o goberno local urxe á xunta a limpar
o perímetro do ‘coto do Facho’ por
onde entraron os lumes de 2017
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MONDARIZ

“Contra Mondariz Balneario
a única solución é ir á guerra”,
con estas palabras, pronun-
ciadas no último pleno ordi-
nario polo concelleiro de obras
Poldo Tato (BNG), sintetizaba
a única opción que baralla o
goberno local (BNG e PSOE)
para solucionar o problema
da utilización da depuradora
situada en Mondariz Balneario
que a Xunta de Galicia cons-
truíu en 2005 para tratar as
augas sucias de 6.000 persoas
(a vila balnearia ten 637 ha-
bitantes, segundo o IGE). A
administración galega investiu
daquela case un millón de eu-
ros na construción deste equi-
pamento do que se beneficia-
rían ambos os dous concellos.
No ano 2015 o goberno de
AporM tramitou as autoriza-
cións necesarias para conectar
o colector da rede de sanea-
mento de Mondariz, que xa
estaba en construción, á de-
puradora de Mondariz Bal-
neario, pero a Confederación
Hidrográfica desautorizou a
conexión da rede mondarizá

á estación de augas residuais
argumentando que esta xa su-
peraba o efluente autorizado,
polo que non tiña sentido su-
mar un novo colector.

Montes Bugarín sinala
que “o alcalde de Mondariz
Balneario ten que entender ta-
mén que si Mondariz non de-
pura adecuadamente as súas
augas sucias, Mondariz Bal-
neario é un dos principais pre-

xudicados, xa que as persoas
que se bañan no Tea neste úl-
timo concello sofren as con-
secuencias”. 

Polo tanto: “solución su-
pramunicipal, dialogada coa
construción dunha rede se-
parativa de pluviais e fecais
por parte da Xunta de Gali-
cia, esas son as claves para
solucionar o problema ao tra-
tamento de augas residuais

de Mondariz”, resume Mon-
tes Bugarín. “Na construción
da depuradora participaron
todas as administracións,
polo tanto na resolución das
discrepancias que xera a súa
xestión tamén deben impli-
carse todas elas. Calquera
outra alternativa será un
xesto para a galería, pero non
traerá unha solución ao pro-
blema”, concluíu.

calis rexeita “ir á guerra con Mondariz balneario”
polo problema da depuradora

Algo diferente no Condado

Novo local
Terraza de verán interior

Ctra. N-120
Vilasobroso - Mondariz

Telf.: 986 654 434

MONDARIZ

A fin de semana do 18 de xullo
algún ou algúns descerebrados dei-
xaba neste lamentable estado a Ponte
de A Cela en Mondariz. Contactamos
o luns 19 co alcalde Xose Emilio
Barros e manifestou estar ao tanto
da situación, indignado ̀ pola barbarie
do irresponsable ou irresponsables
que causaron o atentado contra a
ponte e decidido a pór todos os me-
dios para reparalo o antes posible.

Atentado contra
a ponte de A
cela en Mondariz

O TEU
XORNAL EN

GALEGO
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“A CIG debe de ser máis humilde e facer autocrítica”

Ricardo é un sindicalista vigués que ocupa a secretaría xeral da CUT. Como é tradición na nosa casa achegámonos ata o seu local da cidade olívica para
coñecer a súa valoración ao respecto da situación social do noso país e da nosa comarca. E como sempre, Ricardo, atendeunos con moita amabilidade

RICARDO CASTRO, SECRETARIO XERAL DA CUT

Recentemente celebrastes no voso novo
local de Compostela a VIII conferencia
nacional da CUT. Quero pedirche unha
valoración do seu resultado? E pre-
guntarche polo motivo do slogan “Re-
pensar A CUT”, repensala por que?

A conferencia é o paso previo ao noso
VII congreso que celebraremos en maio
do 2022.Tiña que ser en outubro do
ano pasado, pero as circunstancias sa-
nitarias fixeron imposible a súa cele-
bración. A conferencia é o punto de
saída do congreso.

Sempre facedes así; unha conferencia
antes dos congresos?

Soemos facelo desa maneira, si. A mo-
tivación das conferencias é dar solidez
ao contido político e sindical dos con-
gresos. En canto a valoración pola que
antes me preguntabas é desde logo moi
positiva.

Esa é unha resposta tópica?
Pode parecer pero a realidade é que
non o é. Houbo debates de intenso con-
tido sindical e incluso, dos debates,
xurdiron cuestións para tratar no con-
greso que a dirección do sindicato non
contaba. A dinámica de traballo foi moi
participativa e enriquecedora e saíron
conclusións que trasladaremos a un do-
cumento conxunto que nos servirá para
debater no noso congreso.

E no que respecta ao slogan?
Ben, pois temos catro anos por diante
e toca pensar para que queremos a
CUT neste contexto histórico tan com-
plexo e que complicou tanto a pandemia
sanitaria. A conclusión, para min, máis
evidente dese re pensamento está na
necesidade de profundar a acción sin-
dical pois entendo que a pandemia
utilízase como cortina de fume para
agochar os problemas reais e limitar a
mobilización social. A constante mo-

bilización sindical de rúa e o conflito
son as únicas vías reais para solucionar
as situacións de inxustiza que sofren
as clases traballadoras. O sindicalismo
ten que ir ao conflito senón se agocha
na falsidade do pacto social que nos
leva á ruína.

Pero o conflito non é un fin en si mes-
mo?

Non claro que non. Nós somos xente
sensata. Pero con quen che quere aso-
ballar que se pode pactar?. Non queda
outra que irmos ao conflito.

Na última que conversa que tiveramos
o ano pasado pregunteiche se a CUT
era un proxecto consolidado e a túa
resposta foi “rotundamente si”. Segues
pensando o mesmo?

Rotundamente si. A consolidación da
CUT é evidente. Nós non imos competir
por sermos o primeiro sindicato de Ga-
licia pero temos a nosa base social que
cada vez vai medrando máis. A nosa
afiliación medra constantemente.

Pero normalmente a afiliación sindical
sempre tende a medrar en épocas de
crise pois segmentos de persoas que
sofren despidos veñen na procura de
asesoramento, pero unha vez arranxado
o problema puntual soe haber picos
importantes de baixada de afiliados.
No voso caso?

Nós tamén experimentamos ese fenó-
meno desde logo, pero asemade, como
che dixen antes, a masa de persoas con
compromiso sindical que se afilia á
CUT é cada vez maior.

Pois alégrame moito iso que me dis Ri-
cardo, porque ti e eu somos case da
mesma idade e na nosa mocidade os
niveis de politización e sindicación da
nosa xeración eran moi elevados, pero
agora, ao meu xuízo polo menos, hai
na mocidade un enorme e moi preocu-

pante grao de desleixo ante a loita
social e política, non cres?

Si claro. Pero nós somos un sindicato
pequeno que nace cun núcleo moi com-
prometido e politizado que conserva o
seu tarro das esencias e sobre iso vaise
construíndo un edificio cada vez maior
de persoas comprometidas e ideoloxi-
zadas. Iso non é incompatible co que
dis ti, que é un fenómeno real, malia
que eu négome a culpara á mocidade.

Eu tamén desde logo. Se en realidade
as mozas e mozos son vítimas do con-
texto histórico, e elas vano ter moito
máis difícil ca nós.

Abofé que si. As novas xeracións viven
baixo á ameaza constante do medo a
perder o traballo ou a ver deterioradas
as súas condicións vitais, xa sexa polo
mercado xa sexa pola pandemia.. .en
definitiva como se houbese unha especie
de ente intanxible e invisible contra o
que non se puidese combater nin defen-
derse. E non, non é así. É o capital e as

oligarquías económicas quen causan o
deterioro das nosas condicións de vida,
hai que dicilo e hai que combatelo.

A automoción viguesa vive unha situación
complicada con paros frecuentes por
falta de subministracións. Que pasa, ao
teu xuízo, en realidade en stellantis?

Ben, pois son intereses de mercado. Non
desboto que estean facendo experimentos
a ver ata onde pode aturar o suxeito tra-
ballador. Eu se teño un centro de produ-
ción teño que prever a existencia dos
materiais necesarios para producir, non
dun día para outro senón a longo prazo.
Non facelo paréceme unha grave negli-
xencia.

Consideras unha hipótese verosímil que
se poida estar pensando nunha redución
significativa do volume de traballo que
significa PSA?

Eu despois de que pecharan os “altos
hornos de Vizcaya” e botaran á rúa a
24.000 persoas non desboto nada. O ca-
pital é cruel e móvese en función dos

O TEU
XORNAL EN

GALEGO
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seus intereses. Se entende necesario, o
capital, pechar Citroen, vaino pechar
sen o máis mínimo escrúpulo

Vós en Citroen sodes segunda forza.
Hai posibilidades de no futuro poder
construír unha maioría alternativa á
tradicional?

Creo que os compañeiros da CUT Citroen
fan unha gran labor alí, e a ilusión de
toda a nosa central sindical é que sexa
así.

Falemos do naval. Vulcano ten solu-
ción?

Non.
De ningunha maneira?

De ningunha maneira. Vulcano está fi-
niquitado e Barreras vai polo mesmo
camiño.

Resúltame inimaxinable pensar na fin
de Barreras

Non hai máis que ir a Bilbao. Eles
levan 20 anos por diante nosa. Isto xa
comezou coa reconversión industrial.
Quixeron cargarse todo o sector xa
daquela. A loita obreira non o consentiu
pero xa desde que entramos na UE

hai un deseño para sermos un país de
camareiros e camareiras de Xacobeo
e de eventos turísticos pero sen pro-
dución industrial.

Que responsabilidade ten o goberno ga-
lego na situación de Barreras?

Son cómplices claro. Mira onde están
os directivos de Pemex que negociaron
co presidente Feijóo ; algúns no cárce-
re.

A sinatura do convenio do metal oca-
sionou unha polémica significativa e
distintos episodios que desembocaron
na aparición dunha “plataforma de tra-
bajadores del metal”.

Eu vin o nome tanto en español como
en galego.

Ben. Cal é a túa opinión dese convenio
e dos acontecementos que sucederon
despois?

A min paréceme unha traizón e unha
vendida de CCOO e UGT e hai que
dicir que o papel da CIG foi nefasto.

Nefasto por que?
A CIG tiña a “sarten polo mango” para,
no momento da traizón dos outros dous

sindicatos, facerse co 100% do naval
mantendo a convocatoria de folga. A
CIG por desleixo é cómplice desa trai-
zón.

E que fixo en concreto para ser “ cóm-
plice”’?

Non manter a convocatoria de folga e
asinar a súa desconvocatoria. Se eu non
estou de acordo coa desconvocatoria
non asino. O que pasa é que adoptaron a
posición cómoda da tranquilidade.

Pero fixeron a folga despois eles sos?
Si, sen falar con ninguén e só para salvar
as súas siglas despois do 1º de maio.
Esa convocatoria foi para a lavarse a
cara.

Que pasou o 1 de maio?
Os traballadores da plataforma apuparon
tanto a CCOO como a UGT como á
CIG.E a actitude da CIG contra eses
compañeiros foi de moi pouco talante.
Deberían ter máis humildade e facer
autocrítica. Eu entendo que apareza a
plataforma porque hai un queime contra
os tres grandes sindicatos. O máis im-
portante desa plataforma debe de ser

producir un tempo de reflexión nos sin-
dicatos.

Voucho preguntar directamente; estades
vós detrás da aparición desa platafor-
ma?

A miña resposta é igual de directa; Non.
Esa é unha escusa que ven da CIG xa
desde o primeiro día. Ese é un movemento
que xorde de maneira espontánea.

Rematamos Ricardo tedes o congreso
en maio do ano próximo. Este é o teu
segundo mandato, nunha segunda etapa,
vaste volver a presentar como candidato
á SX?

Non está decidido aínda. Agora ben se
os compañeiros e compañeiras mo piden
si que me presento de novo e se me
piden que non siga, non sigo.

Que opinas do intento do goberno galego
de inzar os nosos montes de muíños de
vento?

Un indico máis de que somo un país co-
lonizado. Ou tomamos conciencia de
que os nosos recursos están sendo xes-
tionados e explotados por outros ou de-
saparecemos.



Onde naciches ti Roberto?
En Salvador de Bahia no Brasil

Pero a túa familia procede de Galicia,
non?

Si, o meu pai era da Lama e a miña nai
de Soutomaior. E foron coñecerse no
Brasil. Teño unha irmá que vive alí.

Cando viñeches á Lama?
A primeira vez tiña tres anos, e logo ía
vindo nas vacacións máis ou menos
cada dous ou tres anos

Que facía o teu pai no Brasil?
Tiña un bar panadería.

Caramba vaia casualidade
Pois si, a vida dá moitas voltas. O seu
negocio chamábase Piri Piri, que o nome
dunha localidade á que emigraron moitos
galegos.

Aprendiches o oficio de neno entón?
Si, e co mellor mestre posible. A verdade
xa me gustaba moito cando era neno.
Comecei de broma con nove anos, e
cando tiña 15 xa estaba traballando co
meu pai.

Estás arrepentido de ter comezado tan
novo?

Non, todo o contrario estou moi orgulloso.
Quero deixar moi claro que o meu pai
alén de darme traballo deume estudos,
tanto a min, que son licenciado en eco-
nómicas, como a miña irmá, que ten
dúas carreiras. El esforzouse moito para
que nós estiveramos formados pois os

negocios poden ir e vir pero a formación
sempre queda.

Cando decidiches vir a Galicia e facer a
túa vida aquí?

En 1996 que estiven catro meses aquí
comecei a considerar que podía ser unha
boa idea. O meu pai xubilarase e eu
tivera que pechar o negocio pois as cir-
cunstancias económicas naquel momento
eran moi complicadas. Comezara a tra-
ballar de axente comercial e, xa che
digo, no ano 96 estiven catro meses
aquí e comecei a pensar nesa posibilidade.
Entre unhas cousas e outras funa retra-
sando ata que no ano 2007 tomei a deci-
sión de vir.

E como organizaches a túa vida a partir
dese ano?

Comecei a traballar como representante
comercial na Coruña, logo fixéronme
un contrato temporal no Concello de A
Lama e cando o rematei fun traballar de
repartidor nunha panadería de Beariz ata
que cheguei de novo á Lama a traballar
para os antigos propietarios deste local.
Tempo despois traspasáronmo.

En que ano aconteceu iso?
No 2010.

Xa levas 11 anos de actividade ininte-
rrompida con este negocio?

Si. Eu collín o local só como bar e pos-
teriormente decidín facer tamén despacho
de pan.

Cantas persoas vivides disto?
Tres. Dúas empregadas e eu mesmo.

Como valoras os once anos de traballo?
A valoración global é positiva. Pero isto
vai por fases que non se poden separar
dos distintos contextos históricos que
estamos a vivir. Inicialmente foi todo
moi ben, pero cando chegou a crise da
construción nós pasámolo mal, de feito
afectounos bastante porque unha por-
centaxe moi elevada da nosa clientela é
de obreiros. E nós notamos moito o
peche do hotel. Logo chegou a crise sa-
nitaria que aínda estamos a padecer e
que semella non dá rematado e se o da
construción nos afectou pois esta, como
a case todo o mundo, deunos un golpe
durísimo.

A verdade esta situación é horrible para
a maioría, pero para a hostalaría chegou
a ser ata dramática diría eu.

E tanto que si. Estivemos dous meses e
medio pechados, logo en distintas fases,
dependendo da situación, nas que po-
diamos abrir pero con porcentaxes ridí-
culas de ocupación do local. E claro, as
facturas hainas que pagar, tivemos que
tirar moita mercancía xa pagada; leite,
refrescos, zumes, conxelados...

Tivestes algún tipo de axuda do conce-
llo?

Seica vai chegar agora. Calquera axuda
é de agradecer desde logo. Pero para
min ven moi tarde e é insuficiente. A
quen lle estou enormemente agradecido
de verdade é ao propietario do local que
nos meses do confinamento, nos de cese
de actividade, non me cobrou o aluguer.
As axudas están ben pero non chegan
para compensar todas as perdas que esta

situación ocasionou. Pero ben, seguimos
aquí e seguimos na loita aínda que non
facturamos o de antes nin de lonxe.
Houbo meses que toda a facturación ía
para pagar gastos, non daba máis que
para iso.

Dicíasme antes que unha porcentaxe
elevada dos teus clientes son obreiros
verdade?

Si, eu creo que arredor dun 70% os
abanos de idade son de todo tipo. E o
outro 30% son persoas maiores das dis-
tintas parroquias do Concello que teñen
que vir ao pobo a calquera tipo de xestión
e aproveitan para coller o pan ou para
tomarse algo aquí.

Que tipo de servizos ofrece o teu nego-
cio?

O almorzo con toda clase de bollería,
torradas, biscoitos....Logo os servizos
convencionais de calquera cafetería con
produtos de primeira calidade. E se
alguén quere tomarse un bocadillo no
noso local convídoo a que o faga pois,
con toda humildade digo que, os facemos
moi ricos.

Que horario temos?
De luns a venres das 7 da mañá ás 15,00
e logo das 7 da tarde ás 22,00.Os sábados
abrimos de 8,30 a 14, 30 e os domingos
de 9,30 a 14,30.

O defunto do teu pai chegou a saber
que ti tiñas un negocio igual ao que el
tivo, bar e panadería?

Non, el faleceu no ano 2004 e eu vin
para aquí en 2007.

Que pena. Estou seguro de que se tería
sentido moi orgulloso de ti. Rematamos
Roberto, este é o negocio da túa vida?

Si, sen dúbida.
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reportaxe

Moi cerquiña do Concello de A Lama está a cafetería e panadería de Roberto. El é o tipo de home dos que fan mellor á humanidade; comprometido, solidario, leal,
cordial e que sempre está cando se lle necesita. Roberto é unha boa persoa en sentido estrito e rexenta un negocio que xa é unha referencia non só no seu concello
senón en toda a comarca; a cafetería e panadería O Brasileiro. E nós pasamos un rato moi agradable tomando unha caña con el, e coñecéndoos mellor á súa persoa e ao
seu negocio

“A panadería e cafetería
O Brasileiro é o negocio
da miña vida”

Un lugar de encontro, acougo e lecer a carón do  Concello de A Lama

CAFÉ BAR PANADERÍA O BRASILEIRO
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Praza Pedreira, 5
986 768 046
671 472 290
A Lama

PONTE CALDELAS

O servizo de Intervención do Concello
de Ponte Caldelas rematou xa a Conta
Xeral de 2020, documento que esixe o
Ministerio de Hacienda, e o exercicio
fiscal contabiliza 1.036.005 euros en po-
sitivo, sendo a diferencia entre ingresos
de gastos de 245.947,66 euros en positivo.
Por outra parte, o activo patrimonial do
Concello sitúase en 21.959.812,52 euros.
O documento estará exposto ao público
durante o mes de agosto para que todas
as persoas que o desexen poidan consultar
os ingresos e gastos correspondentes ó
ano 2020 do Concello de Ponte Caldelas.
“Se o Concello fose unha empresa privada
seriamos unha empresa rentable”, recalca
Andrés Díaz, alcalde de Ponte Caldelas.

Díaz destaca que a Conta Xeral, un
documento que contabiliza todo o patri-
monio, todas as inversións e todos os in-
gresos e gastos que houbo no Concello

durante un ano reflexa a “seriedade, res-
ponsabilidade e transparencia coa que se
xestiona este Concello” e demostra que
o Concello goza dunha boa saúde eco-
nómica. Díaz lembra que “cando cheguei
á Alcaldía aos veciños non se lle rendían
contas, agora saben en que se gastan os
seus impostos”.

A conta xeral de 2020 estará
exposta ao público no mes de agosto

PONTE CALDELAS

A presidenta da Deputación de Pon-
tevedra, Carmela Silva, e o alcalde de
Ponte Caldelas, Andrés Díaz, percorreron
as rúas de Ponte Caldelas para comprobar
in situ o resultado final das obras que se
acometen no casco urbán e que están a
supoñer a adaptación do concello ó
século XXI, recuperando o esplendor
que merece o municipio.

Díaz destacou que as obras que nos
últimos meses modernizaron Ponte Cal-
delas se acometeron “a custo cero para
os veciños de Ponte Caldelas, pois fi-
náncianse con fondos europeos e da
Deputación de Pontevedra”. A visita de
hoxe comezou na Avenida de Galicia,
unha obra que foi adxudicada por
237.173,48 e no seu 80% será custeada
por unha subvención europea por re-
ducción de emisións mentres que o 20%
restante será aportado pola Deputación

de Pontevedra. O mesmo acontece na
obra de mellora da Estrada do Balneario
(aínda en execución), que foi adxudicada
por 439.389,91 euros e que contará coas
mesmas porcentaxes.

Díaz e Silva, acompañados do de-
putado de Cooperación con Concellos,
Santos Héctor, e das concelleiras
Leticia Rocha e Aurora Garrido, tamén
visitaron a mellora da rúa da Ponte
(55.860,18 euros) custeada na súa to-
talidade polo Plan Concellos da De-
putación de Pontevedra, e recén re-
matada, e a obra do Paseo Manuel
Cordo Boullosa (14.648,99 euros), re-
alizado a principios de ano tamén con
cargo a fondos da Deputación.

No percorrido da visita, Díaz e Silva
pasearon pola Praza de España, unha
obra que se rematou en marzo de 2019
e que contou tamén con fondos da De-
putación de Pontevedra. 

carmela silva e Andrés díaz visitan as
obras acometidas en ponte caldelas



Este xornal 
imprimiuse en

papel reciclado

Director: Tino Lago Vargas
director@anovapeneira.gal
Edición, deseño e maquetación: 
A Nova Peneira
anovapeneiraedicion@gmail.com

Redacción: G. Figueiredo
redaccion@anovapeneira.gal

Edita e publica: Edicións Mide S.L.
Rúa García Lorca 3, 6º AB. 36209 Vigo
edicionsmide@gmail.com
Teléfonos: 662 187 102
Imprime: Publicaciones Tameiga S.L.
Fotografía: Arquivo.
Publicidade: Departamento propio.
Colaboradores: Ángel Pérez, Moncho Lareu, Vi-
cente Alló, Carlos Rey, X. S. Páramos, Lucia Santos,

Segundo González, X. C. de la Fuente, Mero Iglesias,
Pedro Ocampo, José Manuel Durán, Xabier P. Igrexas,
Marcos Escudero, Aarón Franco, Miriam Rodríguez,
Pablo Couñago, Montse Fajardo, Marcos Santos, Fer-
nando Miranda.
Corresponsal en Madrid: Juan Louzán / 665715149
Corresponsal en Euskadi: Xoán Alonso.

Depósito Legal: VG175-2012

POLÍGONO A GRANXA
Parcela 259 Nave 6 - O Porriño
986 346 787 - info@jmoliner.comoutlet de juguetes



XORNAL GALEGO DE CULTURA E DEPORTENº 105 Xullo 2021 - 2€

VIII - XIEspecial Fornelos de Montes



editorial 
TINO LAGO / Director de A Nova Peneira

Os camaradas, os compañeiros e compañeiras
Nas persoas da miña xeración, que

vivimos a nosa adolescencia nos
primeiros anos da década dos 80 do
pasado século, había un nivel moi ele-
vado de politización e non era estraño
que un estivese, sen pretendelo, metido
no medio de debates de elevada com-
plexidade teórica política con matices
que agora serían impensables. Non me
imaxino, nin de lonxe, a mozos que
rozan as dúas décadas de idade discu-
tindo sobre o maoismo ou trotskismo
cun grao de paixón e intensidade se-
mellante ao que puidese existir nas
estúpidas discusións entre fanáticos
seareiros de calquera equipo de fútbol.
Ás veces cando a nostalxia compartida
daqueles azuis días da mocidade invade
o meu corazón, lembro co meu amigo
Quique un episodio no que estabamos
a debater cuns comunistas dun grupo,
de cuxo nome non me quero acordar,
e no medio da treboada dialéctica a
Quique ocorréuselle chamar “ social

demócrata” a un dos nosos interlocu-
tores. Non podo evitar o sorriso oceá-
nico cando lembro a indignación enor-
me do aludido, como o máis enorme
dos raña ceos, ao ser interpelado desa
maneira. E non creo que nunca esqueza
a súa resposta: “Mira, prefiro que me
chames fillo de puta que socialdemó-
crata. Ese é o peor insulto que me
podes facer”

Entre todo o universo nos que nos
moviamos as persoas que dun modo ou
outro tiñamos relación coa esquerda po-
lítica naqueles tempos era moi frecuente
substituír o noso nome, ao dirixirnos a
alguén, polo termo camarada ou com-
pañeiro. Ambos simbolizaban o desexo
de manifestar a intención de manter
unha relación entre iguais, na que nin-
guén fose máis que ninguén e na que a
solidariedade e a fraternidade fosen os
eixos que definisen as interaccións recí-
procas. De feito eu aínda manteño ese
costume á hora de dirixirme a alguén

que aprecio que me fai compañía e co
que sei que podo contar nos momentos
de debilidade e angustia existencial. Malia
as enormes decepcións vitais acontecidas
no meu camiñar persoal, seguro que

igual ca no de todo o mundo, malia a
recua de traidores, crápulas, interesados
e desagradecidos cos que me teño cru-
zado, seguro que igual que todo o mundo,
sirva este texto como homenaxe, desde
o mais íntimo e profundo de min, aos
compañeiros e compañeiras, aos e as
camaradas de verdade, a quen aconsella
sen, xulgar a quen dá sen pedir e a quen
se move pola forza motriz dos seus va-
lores das súas ideas e das súas convic-
cións. A imaxe que ilustra este texto é a
do meu camarada Nocho da Guarda. Ca-
marada no sentido estrito do termo. E a
súa imaxe é unha metonimia de todos
aqueles e aquelas que coa súa xenerosi-
dade fan mellor á humanidade. Grazas
Lare de Redondela, Grazas Antón de Sal-
vaterra, Grazas Lucía de Marín, Grazas
Susana de Vigo, Grazas Miriam de Tui,
Grazas Waldo de Mos, Grazas Pedro do
Porriño, Grazas Quique, Raquel, Segundo
Dani, Paco Sio e Triqui de Vigo...............Sen
vós A Nova Peneira sería imposible.

[II] Xullo 2021
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reportaxe de Tino Lago

OConcello de Cangas ten un 66%
dos seus concelleiros e concelleiras

que resultan de votos a partidos de es-
querdas e un 33% que son do PP. As
candidaturas de esquerda, da fragmen-
tada esquerda canguesa, repartíronse 14
concelleiros e concelleiras despois de re-
cibiren 7.974 votos que lle deron 14 ac-
tas( 4 a ACE, 4 ao PSOE, 3 ao BNG e 3
a Avante), fronte aos 4.086 votos que le-
vou o PP que lle outorgaron 7 asentos
no concello do Morrazo. Porén, hoxe,
medio ano despois da morte do alcalde
Pazos, a situación política do goberno
de Cangas está absolutamente podre.
Roto en mil anacos, esmendrellada ata
niveis dun volume próximo ás partículas
subatómicas, coas dúas partes que ini-
cialmente formaron ACE enfrontadas e
cunha saída política, despois de que o
PSOE abandonara o pacto de goberno,
de imposible prognóstico. Ata o punto
de que non é descartable que o infausto
Sotelo recupere á alcaldía para o PP antes
incluso do próximo proceso electoral,
ou que a veciñanza de Cangas no 2.023,
farta das continuas loitas cainitas e dos

espectáculos lamentables dos seus re-
presentantes políticos, volva darlle ao PP
local unha maioría suficiente, que xa tivo
no seu momento, para poderen gober-
nar.

E esta absurda pulsión suicida que
parece inherente á esquerda política, ou
á propia natureza humana, que sei eu,
amosa de novo a súa faciana no conce-
llo de Redondela. Alí nos dous últimos
mandatos gobernou o PP de Javier Bas
sendo a lista máis votada pero cun nú-
mero de concelleiros e concelleiras in-
suficiente fronte á suma dos das forzas
de esquerdas, porque estas organiza-
cións PSOE, BNG,AER e Redondela
Pode( este só nun dos dous mandatos)
non conseguiron pórse de acordo para
construír unha maioría que se corres-

pondese coa realidade sociolóxica de
Redondela, unha vila que obxectiva-
mente ten máis voto de esquerda que
conservador. Nas eleccións do 2019,
Javier Bas liderou de novo a candida-
tura PP que con 9 concelleiros volveu a
ser a lista máis votada, pero novamente
a suma de votos das forzas de esquerda
deulles maioría na corporación pois aos
7 concelleiros do PSOE sumáronse 3
de AER e 2 do BNG. E desta volta si
houbo pacto de goberno. Todas as for-
zas de esquerda apoiaron a investidura
da alcaldesa Digna Rivas que final-
mente liderou un goberno bipartito
PSOE AER, xa que os nacionalistas de-
cidiron non sumarse. As relacións entre
os dous socios de goberno nunca pare-
ceron transitar polos camiños da con-

cordia e semellaba que a comodidade
mutua entre ambas forzas non existía.
Distintos episodios acontecidos nestes
dous anos de mandato da alcaldesa
Digna Rivas, deixaban entrever a exis-
tencia de tensións internas como por
exemplo poderiamos citar a dimisión
de Leonardo Cabaleiro, primeiro te-
nente de alcalde. Porén neste últimos
días a tensión parece que chegou a lí-
mites moi elevados de difícil saída. Así
pois a dimisión da concelleira socialista
Marta Alonso, a retirada de competen-
cias sobre a xestión das praias a Ro-
berto, concelleiro de AER foron o pre-
ludio dunha explosiva nota de prensa
que o domingo 18 enviou a agrupación
de electores de Redondela demandando
a dimisión da alcaldesa e anunciando a
súa intención de reunirse co resto de
grupos da corporación, incluíndo ao PP,
para “traballar no relevo da alcaldesa”

Estaremos atentos a como evolucio-
nan os acontecementos. Mentres ofre-
cémoslle as declaracións dalgúns dos ac-
tores protagonistas da política local ao
respecto da situación :

Sobre as pulsións suicidas da
esquerda e a crise do goberno

de Redondela 
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SAN MARTIÑO DE
VENTOSELA
REDONDELA

A MIÑOTEIRA

Brasería Jose

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

Proba as nosas espectaculares carnes e
gózaas nunha contorna privilexiada

Na Pantalla Cesantes
682 152 025 - 886 310 577

REDONDELA

A alcaldesa de Redondela, Digna
Rivas, visitou aos rapaces e rapazas
que participan nos campamentos de
conciliación postos en marcha pola
Concellería de Igualdade, que ela
mesma xestiona, coa intención de
facilitar a conciliación da vida laboral
e familiar durante as vacacións es-
colares de verán.

Rivas compartiu un tempo cos
nenos e nenas e, amais de falar das
actividades que se estaban a desen-
volver e coñecer a súa opinión sobre
os campamentos, fíxolles entrega de
mochilas creadas especificamente
para esta actividade.

A visita foi tamén aproveitada
pola rexedora local para supervisar
as medidas de seguridade sanitaria
activadas para estes campamentos.
“Para nós é tan importante que os
nenos e nenas gocen das actividades

lúdico educativas, coma o feito de
que o fagan con seguridade e con
todas as garantías sanitarias”, ase-
gurou. Este é o segundo ano en
que os campamentos de concilia-
ción, que son totalmente gratuítos,
abranguen os meses de xullo e
agosto –co anterior Goberno só se
celebraban en xullo– e, a maiores,
neste ano introduciuse a novidade
moi ben acollida polas familiar
como é que a inscrición poida fa-
cerse por quincenas en lugar de
por meses completos.

“Buscamos –explicou a alcaldesa
redondelá– fórmulas máis flexibles
e que cubriran un dobre obxectivo:
por unha banda o das familias non
precisaban de todo o mes para con-
ciliar a súa vida laboral e familiar e,
doutro, posibilitar a participación do
maior número posible de nenos e
nenas”.

A alcaldesa visita os campamentos de
conciliación organizados por igualdade

Faime unha valoración de urxencia da si-
tuación política que vive Redondela.

A situación política de Redondela é que
padece un goberno en franca descomposición.
E o que estamos asistindo é a unha loita de
egos entre a alcaldesa e os representantes de
AER que por desgraza ten secuestrada a pres-
tación dos servizos públicos en Redondela.
AER enviou unha nota de prensa na que
manifestaba a súa intención de xuntarse
con todos os grupos para “traballar no
relevo da alcaldesa”. Cal vai ser a vosa po-
sición ao respecto?

Imos ver. Nós, 10 días antes, xa amosa-
mos a nosa opinión ao respecto dicindo que
era imprescindible mudar a alcaldesa. Pero
ata que non lle privaron a AER dunha das
súas competencias non tomaron a iniciativa.
Nós por responsabilidade escoitarémolos.
Pero hoxe mesmo, 19 de xullo, en declara-
cións a Radio Redondela AER di que a súa
prioridade é manter o pacto de goberno. O
que teñen é que aclararse entre eles e deixar
este tipo de batallas que máis parecen cues-
tións propias de adolescentes que prácticas
políticas serias.

Faime unha valoración de urxencia da si-
tuación política que vive Redondela?

Nós estamos moi preocupados porque a
crise que afecta ao goberno local incide direc-
tamente na xestión municipal o que prexudica
á atención á veciñanza. Agardo que se poida
solucionar de contado. Desde o BNG escoita-
remos a todas as partes e manteremos unha
actitude de diálogo e colaboración construtiva
en beneficio do pobo de Redondela.

AER enviou unha nota de prensa na que
manifestaba a súa intención de xuntarse
con todos os grupos para “traballar no
relevo da alcaldesa”. Cal vai ser a vosa po-
sición ao respecto?

O BNG vai atender o convite desde logo.
Pero reitero a posición histórica do BNG:
Baixo ningún concepto imos propiciar un go-
berno do PP.

Xoan Carlos González, voceiro do BNG

Alberto Pazos, deputado do PP

Ven da páxina anterior
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XÄ V{ÉvÉ  w x  bÜÉ
En Chapela, na praia de Arealonga

Coñéce a nosa tenda On Line www.floristeria candela.es

Aer decide na súa xuntanza pedir a
dimisión da alcaldesa digna rivas

REDONDELA

O deputado do BNG no Congreso,
Néstor Rego, participa nun acto público
en Redondela xunto co portavoz mu-
nicipal, Xoán Carlos González Campo,
que foi presentado pola concelleira do
BNG Yésica García Cruz, para explicar
a importancia para Galiza de ter voz
propia en Madrid e a importancia de
acadar representación para defender
os intereses das galegas e galegos, con
máis forza aínda. No que vai de man-
dato non houbo tema que afectara ao
noso País que non fora levado ao Con-
greso. O proxecto de integración da
AP-9 en Chapela e a pretensión de le-
vantar muros de formigón para inso-
norizar en lugar de humanizar o paso
da autoestrada, a gratuidade do tramo
Vigo-Redondela ou salvar o complexo
mar-industria chegaron ao Congreso
grazas á presenza do  BNG.

Durante o encontro, o deputado na-

cionalista destacou a defensa “coherente
e insubornábel” dos intereses da Galiza
e da clase traballadora desde a súa
toma de posesión no Congreso. Unha
voz galega comprometida coa defensa
do País desde o primeiro minuto, como
se puido comprobar co Acordo de In-
vestidura acadado pola formación do
BNG que logrou desbloquear a Axenda
Galega após catro anos sen represen-
tación do nacionalismo galego na cá-
mara española. Mais, alén de desblo-
quear a Axenda Galega, a organización
frontista retomou o traballo institucional
na cámara do Estado para continuar a
defender os intereses da Galiza. A
través das iniciativas rexistradas abor-
dáronse todos os temas que afectan ao
noso País e que dependen do Goberno
do Estado. Neste sentido, o deputado
lembra as iniciativas rexistradas na cá-
mara baixa para defender os intereses
da veciñanza de Redondela. 

néstor rego: “ter voz propia en Madrid serve
para defender os intereses de redondela”

REDONDELA

AER reuniuse de xeito urxente o do-
mingo 18 de xullo ás 10:00 da mañá na
parroquia de Cedeira, a raíz da Resolución
de Alcaldía ditada o venres 16 ás 14:04,
onde Digna Rivas retiraba ao concelleiro
de AER Roberto Villar as competencias
sobre limpeza das praias; e a raíz das
posteriores actuacións en contra do medio
ambiente na Praia da Punta en Cesantes.

A formación asemblearia, despois de
analizar en profundidade a situación
actual do goberno local, decidiu pedir a
dimisión de Digna Rivas, entendéndoa
como única responsable da ruptura uni-
lateral do pacto de investidura e de go-
berno firmado entre o PSdeG-PSOE e
AER o 19 de xullo do 2019. A retirada
de competencias a Villar na limpeza da
praia é a gota que colma o vaso.
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A programación cultural de verán conta cunha ducia
de concertos espallados por diferentes puntos
REDONDELA

A programación cultural de
verán de Redondela arrancou
o 16 de xullo coa actuación de
Os Carunchos, grupo de música
tradicional galega, a partir das
21.30 horas na alameda Rosalía
de Castro de Chapela. Este ano,
a Concellaría de Cultura ofrece
unha ducia de actuacións na
que se combinan os grupos lo-
cais cos de fóra ao longo do
mes de xullo e agosto. Todas
as propostas son de balde ata
completar aforo e o público
asistente terá que estar sentado
e cumprir as normas sanitarias.
Mañá tamén haberá unha acti-
vidade programada para os máis
pequenos en colaboración coa
Concellaría de Medio Ambiente
e a Sociedade Cultural do Viso.

Trátase de varias propostas noc-
turnas que se desenvolverán no
campo de fútbol de O Viso,
Área recreativa de A Gándara
e que combinarán cine ao aire
libre cun rastrexo no monte a
partir das 20.00 horas. 

"Este ano quixemos facer
unha programación o máis va-
riada posible na que siga habendo
oco para os artistas locais e
tamén estreando novos escenarios
como a Finca do Carballo das
Cen Pólas, espazo no que non
se programara nada ata que re-
cuperamos este lugar para actos
culturais e no que se celebrará
unha xornada de jazz", subliña
Daniel Boullosa, concelleiro de
Cultura. O vindeiro sábado, 17
de xullo, tocaranlle a quenda á
"música tradicional furtiva" dos

redondeláns Tanto Nos Ten, a
partir das 21.00 horas nos xardíns
do paseo de Cesantes, co grupo
de gaitas Os cuncas como artista
invitado. E o domingo 18 actuará
o grupo de música galega de
raíz, Arxe. 

O vindeiro 30 de xullo cele-
brarase un encontro de bandas
de música de Chapela e de San
Miguel de Oia na Alameda. Ta-
mén ese mesmo día actuarán os
redondeláns Chaleco Reflectante,
banda de punk/rock alternativo
e os Fabulosos Zebulones, este
último cun repertorio de versión
de temas de The Beattles. A se-
guinte actuación, o 31 de xullo,
será o festival folclórico Carballo
das Cen Pólas, coorganizada coa
agrupación Carballo das Cen
Pólas.

Entre as novidades tamén se
atopa un festival no que as mu-
lleres serán as protagonistas e
comporán un cartel de cinco ac-
tuacións entre as que se atopan
a de Sofía Espiñeira (13 de agos-
to) e Su Garrido (14 de agosto).
"Será un festival moi especial,
na explanada de Meirande, ao
carón do mar con só voces fe-
mininas, non só da música, senón
que tamén haberá outras sor-
presas protagonizadas tamén por
mulleres". Este conxunto de ac-
tuacións terán lugar os días 13 e

14 de agosto. Un dos pratos
fortes da programación será a
xornada de jazz no Carballo das
Cen Pólas que terá lugar o 21
de agosto e na que actuará o
grupo de jazz, Circus, co reco-
ñecido pianista local, Alberto
Vilas.

A programación cultural re-
matará o 29 de agosto cunha
proposta musical xusto previa
ao Festival Internacional de Tí-
teres de Redondela, coa esperada
actuación de A Rondalla de Re-
dondela.
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o bng demanda ao concello de redondela que cumpla
co acordo plenario sobre o saneamento de cabeiro

CAFETERÍA - PIZZERÍA EIKÍ
AVDA. DE REDONDELA, 31 - CHAPELA

REDONDELA

Xoán Carlos González re-
clama, “vontade política para
rematar unhas obras parali-
zadas dende hai meses, polas
que a veciñanza amosa unha
grande preocupación”.

Despois de varios meses
dende que se iniciaron as
obras de saneamento na zoa
do Campiño en Porto Cabeiro,
cunha inversión de 152.000€,
as corenta e unha vivendas
seguen sen poder conectarse
á rede xeral. O motivo, “que
o Concello pretende os parti-
culares afronten outros 800€
de media en custes, que se

sumarían aos 1.200 de tarifa
de conexión, e as obras parti-
culares, dentro de cada vi-
venda”, denuncia o voceiro
do BNG

“Trátase dunha situación
sen precedentes en Redondela,
que os veciños e veciñas,
teñan que sufragar as acome-
tidas de conexión ao sanea-
mento”, apunta o voceiro na-
cionalista Xoán Carlos Gon-
zález. No pasado pleno de
xuño, defendeu unha Moción
que demandaba ao goberno
de Digna Rivas, que volvera
a costear esta parte da obra,
“da que o Concello vai saír

beneficiado, ao aumentar o
número de vivendas que re-
gularizan a súa situación”.

Existe grande preocupa-
ción entre a veciñanza de Ca-
beiro, que se sinten ameazados
polo goberno municipal. “Por
unha parte obrígaselles a co-
nectarse, e por outra, ou afron-
tan as acometidas, en terreos
públicos, ou no futuro os cus-
tes poden ser maiores”, aclara
o edil nacionalista.

No propio debate plenario
tanto PSOE como AER, amo-
saron a súa boa sintonía. Ar-
gumentaron xuntos en contra
da Moción, defendendo que

os particulares asumiran os
custes dunha obra que se re-
aliza en terreos públicos, como
é no caso das acometidas. O
PP decantou a votación polo
que a moción saíu adiante.
“Agora pretendemos que o
acordo de que o Concello
asuma os custes das acome-
tidas, se efectivice”, engade
Xoán Carlos González.

Este acordo pode afectar
ás conexións de futuros Pro-
xectos de saneamento que se
van realizar como o do Ca-
miño da Costa, en Chapela,
ou no Lugar de Albagueira,
en Trasmañó. 
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TENDA ONLINE
WWW.VIVEALNATURAL.ES

Produtos caseiros de primeira calidade.
Estamos en Traspielas, Fornelos de Montes. COÑÉCENOS!

Como é tradición na nosa casa, pouco antes das festas grandes de Fornelos achegámonos ata ese fermoso pobo a
coñecer como van as cousas pola localidade. E como soemos facer cando temos a oportunidade de subir ata alí,
conversamos co seu alcalde para coñecermos de primeira man a actualidade da vila. O mes de agosto é, se cadra,
un dos máis importantes para a economía local pois as súas festas grandes atraen cada ano a milleiros de visitantes
que gozan da súa gastronomía e das súas incomparables paisaxes. Porén a pandemia mundial que aínda estamos
a vivir obriga, como en todos os sitios, a suspender, adiar ou minimizar case calquera tipo de evento, o que supón
un golpe económico importante para os segmentos da poboación relacionados co turismo e un golpe anímico
tamén significativo para todas as persoas que vemos como a ansiada normalidade semella non chegar nunca. O
ano pasado non quedou outra que suspender calquera actividade relacionada coas festas de agosto, desta volta
o día grande, o 10 de agosto, vaise facer algo pequeno que cumpra estritamente os protocolos sanitarios e a
intención do goberno municipal é reabrir a piscina e o ximnasio o antes posible. Agardemos que no verán do 2.022
Fornelos poida vivir as súas festas con normalidade e este pesadelo pandémico fique definitivamente esquecido.
As festas de Fornelos constan de moitas actividades, unha delas é un campionato de tute de moita importancia
que atrae a xogadores dos distintos concellos da contorna. Desta volta alén de conversarmos co alcalde fixémolo
con Jorge, un veciño de Fornelos de 37 anos de idade, gañador de varios dos torneos de tute. Antes de ver o que
deron de si ambas conversas permítome unha humilde recomendación aos lectores e lectoras que non coñezan
Fornelos: visíteno se poden. É un pobo dunha beleza superlativa ateigado de currunchos máxicos nos que
podermos atopar o acougo e a paz imprescindibles para combater as preocupacións cotiás da vida diaria.

Fornelos de Montes, un paraíso ao noso carón

EspEcialidadEs:
pan artesano

Roscas
Empanadas de maíz y trigo

Empanadillas 
y todo tipo de pastelería
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“A valoración positiva sobre o resultado
final da remodelación da praza principal do
noso pobo creo que é unánime na veciñanza
de Fornelos”

Estét ica
Dep ilaciones

Lift ing de p estañas
Tratamientos p ersonalizados 

OLAPLEX

Especialista en colo r, cor te 
y esmaltado sem ip ermanente

EMILIANO LAGE, ALCALDE DE FORNELOS

Manuel Loureiro, 2 - Igrexa
Fornelos de Montes
689 108 004 - 669 097 856

Carnicería
Marta

Praza da Igrexa, 13
Fornelos de Montes

986 750 597

Na praza de
Fornelos de Montes

www.restaurantecasanagarola.es

Peluquería Unisex

O primeiro que me chama a atención,
despois da última visita, é a praza prin-
cipal do pobo. Désteslle unha remode-
lación importante?

Remodelar a praza era unha antiga
ilusión que tiñamos, tanto eu persoal-
mente como o goberno que me honro
en presidir, pero ata este momento
non tiveramos a posibilidade econó-
mica para poder facelo. A nosa praza
é un sinal de identidade do noso pobo
un orgullo para toda a nosa veciñanza
e desde logo debe de estar o máis bo-
nita posible.

Como financiastes a actuación?
Grazas á axuda da DEP conseguimos
mellorar non só a praza senón tamén a
rúa das escolas. A DEP puxo arredor de
medio millón de € e nós arredor de cen
mil para sufragarmos o custe desta im-
portante reforma. Eu creo que quedou
moi ben.

Que valoración escoitas pola rúa acerca
do resultado final?

Moi positiva, polo menos a min ninguén
me transmitiu queixas. Durante as obras
recibiamos algunha suxestión e nós pro-
curamos atendelas claro.

A día de hoxe, 9 de xullo, como está a
situación da pandemia en Fornelos?

O día 8 temos constatados 3 casos de
persoas censadas en Fornelos, co seu
médico aquí, pero que non viven no
noso pobo. A día de onte, que son os
últimos datos dos que dispoño, que
nós saibamos non hai ningún caso
activo entre as persoas que residimos
na nosa localidade.

A situación desas 3 persoas reviste
gravidade?

Non, afortunadamente ningún precisou
asistencia hospitalaria. Están gardando
corentena nas súas casas.

En Fornelos, agás un brote puntual,
podemos dicir que estes horribles me-
ses de pandemia leváronse bastante
ben, non alcalde?

Si levouse razoablemente ben. En
efecto houbo un brote importante, e
algúns casos illados pero non houbo
nin falecementos nin casos moi graves
entre a nosa veciñanza. Xa o dixen
varias veces, e non me canso de repe-
tilo, que estou moi orgulloso do nivel
de responsabilidade que, en liñas xe-
rais, amosa a sociedade fornelense.
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O Verán é unha época enormemente
importante para Fornelos pois as súas
festas atraían a gran cantidade de vi-
sitantes. Por desgraza o ano pasado
non se puido facer nada. Que vai
pasar este ano?

Este ano imos facer algo, si, o día
do noso patrón San Lourenzo que é
o 10 de Agosto. Pero será algo pe-
queno e cumprindo estritamente os
protocolos sanitarios. Algo faremos
seguro, pero o seu contido e a súa
loxística está aínda en estudo. As
festas gastronómicas e o festival folk
de momento non van ser posible ce-
lebralas. O que si che podo anticipar
é que en arredor de 10 días trataremos
de reabrir a piscina e o ximnasio.
Obviamente de maneira que cum-
pramos con rigor todas as esixencias
que marca sanidade.

Outros alcaldes e alcaldesas cos que
teño falado dinme que a pandemia
multiplicou o número de familias
que precisan da axuda dos servizos
sociais do Concello para atender as
súas necesidades máis básicas, incluso

poder comer, en Fornelos pasou o
mesmo?

Algo si, pero non dunha maneira
moi relevante. Con toda a humildade
dígoche que nós xa levabamos tempo
facendo seguimento e axudando ás
familias máis vulnerables. E si, algo
aumentou pero non significativa-
mente.

O Tanatorio como está funcionando?
Como sabes é privado, fíxoo a funeraria
Blanco. Nós axudamos en todo o que
puidemos, pero foi un traballo dunha
empresa local á que eu estou moi
agradecido porque dá servizo á loca-
lidade. Funciona e faino ben.

Estamos xa no ecuador do mandato,
dun mandato marcado pola pandemia
sanitaria. Alén de xestionar esta te-
rrible situación houbo espazo para a
política Emiliano?

Espazo sempre hai, porque o Concello
ten que funcionar e iso non é pouca
cousa. Asemade seguimos asfaltando
e arrombando camiños. Estamos cun
proxecto para arranxar o tellado do
pavillón, seguimos cos premios Lueiro

de xornalismo e poesía. En definitiva,
dentro do posible, procuramos que a
situación se pareza o máis posible á
normalidade. De feito quero facer
unha galería de imaxes con todos os
gañadores e gañadoras do premio e
pendurala no multiusos.

A situación aritmética do teu goberno
é comodísima. Tes 7 concelleiros fronte
a 1 do PP e a 1 do BNG, pero quero
que me valores a oposición que che
fan?

Mila, a concelleira do BNG fai unha
oposición firme e rigorosa. É a oposi-
ción que teño en realidade, porque o
concelleiro do PP o único que fai é ir
aos plenos. Nunca presenta mocións.

Nestes dous anos que quedan de man-
dato tes previsto algunha actuación
que nos poidas adiantar?

Teño moitas cousas na mente, pero
todo dependerá dos fondos dos que
poidamos dispor.

Hai algo que che ilusionaría facer es-
pecialmente?

O paseo a través do encoro de Eiras.
E mellorar todo o que poida o sa-

neamento de todas as zonas do Con-
cello que se poida. Este problema
para un concello como o noso que
ten os núcleos de poboación tan es-
pallados é realmente grave. E algo
moi importante que non está moi
lonxe é cambiar todo o sistema de
iluminación municipal a LED que
agardo nos proporcione un importante
aforro nos custes da electricidade.
Eu espero que para finais de ano co-
mecen xa as obras.

Rematamos alcalde, pronto haberá
congreso do PSdeG, consideras a po-
sibilidade de que se presente un can-
didato alternativo a Gonzalo Caba-
llero?

Non o sei. Eu non desboto nada. Non
teño ningunha información ao respecto.
Eu só podo dicir que formo parte da
executiva provincial que lidera David
Regades e el é un home moi integrador
que procura que todos nos sintamos
cómodos e a min gústame moito esa
forma de traballar e de entender a po-
lítica interna. Xa veremos como se
desenvolven os acontecementos.



JORGE GARCÍA BOULLOSA, GAÑADOR DE CAMPIONATOS DE TUTE
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De que parte de Fornelos es?
De Pardalonga, un barrio de Traspielas.

A mocidade non o tedes doado en xeral e a do
rural tédelo especialmente difícil para poderdes
desenvolver un proxecto vital na vosa terra.

Ben, as cousas melloraron moito. Eu traballo en
Pontevedra e en 20 minutos de coche póñome no
meu traballo. Eu estou moi a gusto e cómodo
vivindo en Fornelos.

En Fornelos hai unha tradición moi popular e
importante dos campionatos de cartas verdade?

Abofé que si. Cando son as nosas festas patronais,
as festas de San Lourenzo, soen facerse campionatos
de tute que teñen unha enorme importancia.

Desde hai canto tempo?
Non sabería dicirche. Eu levo participando arredor
de media ducia de anos.

Hai dous campionatos non?
Si, un que se fai todas as fins de semana un par de
meses antes das festas. E outro moi bonito que se
fai ao aire libre.

Ti participas en ambos?
Si.

Que modalidade xogades?
O tute arrastrado.

Que cantidade de persoas poden participar?
Pois arredor de 50 parellas, tranquilamente 100
persoas.

Cantos campionatos gañaches?
Creo que 3.

Quen soe ser a túa parella de xogo?
Xogo con varios; Gabino, Viti, Sisi, Jose Manuel.

Cales son os premios?
Pois distintos; porcos, bacallaus...

Ven xente de fóra do Concello a participar?
Si, veñen de todos os concellos da contorna. Os
campionatos de Tute son un atractivo engadido,
cando tiñamos unha vida normal sen pandemia,
para as nosas fermosas festas. Eu seguirei partici-
pando e animo a todas aquelas persoas que lean
esta reportaxe e lles guste o tute a que, cando se
poida, veñan compartir connosco estes campionatos
tan emocionantes.

Nestes tempos de pandemia segues a practicar?
Siii, de cando en vez doulle algunha clase aos
meus rivais a ver se collen algo de nivel.

Ha ha ha ha ha ha
Remata a conversa coas protestas e os apupos dal-
gúns dos compañeiros e rivais nos campionatos
de cartas aludindo algún deles ás supostas sinais
que realiza o entrevistado nas partidas ou ao seu
presunto costume de tratar de ver as cartas do ad-
versario. Todo isto nun ambiente de cordialidade e
de brincadeiras varias.

MARÍN

O BNG recibiu nos pasados
días as queixas dun grupo de
veciños e veciñas da Costa, Ci-
vidanes e Camiño San Jorge
pola situación de abandono xeral
na que se atopa a zona, como a
falta de mantemento da estrada
do Camiño San Jorge e a falta
de limpeza da vexetación.

Mais a veciñanza tamén
amosou a súa gran preocupación
polo estado de deterioro do muro
de sostemento do Camiño de
Cividanes, que presenta un grave
perigo de derrube e que se atopa
a carón dun grupo de vivendas.
Preocupación e enfado co go-
berno local do PP ante a falta
de cumprimento das súas pro-
mesas e ante a falta de respostas.
O muro, construido hai máis de
corenta anos, fai de estrada de
acceso a vivendas do Camiño
San Jorge, estrada chea de baches
e sen canalización para augas
pluviais, polo que cando chove
o acceso ás vivendas queda to-
talmente anegado. Ademais, esta
estrada está soportada sobre
dous pilares de formigón, gra-

vemente deteriorados polo paso
do tempo e que supón un perigo
para a veciñanza da zona.

O concelleiro de urbanismo,
Manuel Santos, anunciou en
xaneiro de 2020 que se ía co-
mezar o proxecto de mellora
do muro de sostemento do Ca-
miño de Cividanes, xa que era
unha actuación “vital” dado o
mal estado de conservación desta
infraestructura. O concelleiro
de urbanismo chega a afirmar
que “hai un risco de derruba-
mento”. Nove meses despois,
en outubro de 2020, Manuel
Santos volta facer pública a
mesma nota de xaneiro, exac-
tamente a mesma. Estamos en
xullo de 2021, pasou máis dun
ano e medio desde o primeiro
anuncio, e non se fixo absolu-
tamente nada para realizar esta
actuación “vital”, en palabras
do propio concelleiro. Cómpre
recoñecer que algo si se fixo. A
empresa que supostamente ía
realizar os traballos de mellora
do muro colocou dous postes,
apuntalados por dúas grandes
estruturas de cemento.

o bng esixe a execución
inmediata das melloras no muro
do camiño de cividanes
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BAR CANARIO,
NA PRAIA DE
MEIRA, MOAÑA.

Descúbrenos¡¡
986 313 038

TINO LAGO
Recordo que nas campañas electorais das dúas últimas eleccións autonómicas o presidente Feijóo falaba de que as
lexislaturas que estaban a piques de se iniciar serían as do rural, de feito o slogan do PP nas galegas do pasado ano
facía referencia por triplicado ao nome do noso país. Porén a realidade dos feitos é teimuda, e unha vez máis amosa
que as políticas do PP son manifestamente lesivas para o país galego en xeral e para as mulleres e homes que viven
no rural en particular. O rural galego padece un gravísimo problema demográfico pois o envellecemento en grado
superlativo da súa poboación fai que a subsistencia de moitos dos seus núcleos de poboación sexa imposible. E tal
cousa acontece porque aos mozos e mozas que alí nacen resúltanlles enormemente difícil desenvolver un proxecto
de vida persoal onde o fixeron os seus devanceiros pois carecen de oportunidades laborais, e os servizos
imprescindibles para poderen vivir son cada vez máis cativos. Calquera administración, responsable e comprometida
co ben común, debe de pór todos os medios dos que dispón para tratar de atallar, ou polo menos mitigar, a
dramática circunstancia que supón que unha xeración de mozas e mozos enormemente preparada teña que
marchar das veigas, camiños, corredoiras, ríos e praias nas que gozaron dos dias azuis da súa infancia e adolescencia,
alén de separarse dos seus seres queridos, porque élles imposible poder vivir onde naceron. Porén a administración
galega non fai outra cousa que mirar para outro lado mentres o rural galego, mentres o país, esmorece. 
Seixo é un importante núcleo de poboación do concello de Marín, o segundo despois do centro da vila. Nesa
parroquia hai un centro de saúde que funciona de maneira exemplar desde hai máis de 30 anos. En pouco
tempo un dos seus dous médicos e unha das súas dúas enfermeiras vanse xubilar e a ameaza do seu peche
pende, cal espada de Damocles, sobre unha poboación de arredor de 5.000 persoas das parroquias de Seixo,
Santomé, Campo e Ardán. Asemade Abanca ameaza con pechar a única oficina bancaria que existe na
parroquia, e o goberno de Marín insiste en manter pechada a casa da cultura da parroquia máis dun ano despois
do confinamento de marzo do 2.020.Máis de 15 colectivos das catro parroquias afectadas constituíron unha
plataforma para defenderen a continuidade do seu centro de saúde e nós falamos coa súa voceira. Velaí vai o
que deu de si a nosa conversa

A veciñanza de Seixo
mobilízase en defensa do
seu centro de saúde
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CASA DOS DRUIDASCASA DOS DRUIDAS

“Se nos pechan o centro de saúde toda a vida de
Seixo estaría moi seriamente afectada”

IRIA ABOI, VOCEIRA DA “PLATAFORMA POLA DEFENSA DO CENTRO DE SAÚDE DE SEIXO”

Por que considerastes necesario crear
esta plataforma?

Considerámolo necesario desde o mo-
mento en que existe á ameaza, tanto do
Sergas como da xerencia da nosa área
sanitaria, de pechar o noso centro de
saúde aproveitando dúas xubilacións. A
dun dos facultativos, que asemade é
portavoz galego de Sos Sanidade Pública,
e a dunha das dúas prazas de enfermería
que xa se produciu e que cubriron cun
contrato temporal, que se renova mes a
mes, non vinculado ao noso centro de
saúde.

Cantos anos de historia ten o centro de
saúde de Seixo?

Non sabería dicirche con exactitude,
pero varias décadas con certeza. Ten
dúas prazas médicas, dúas de enfermería
e unha praza de auxiliar, que xa se

xubilou no seu día, e agora está com-
partida co centro de saúde de Marín.

Semella que o están deixando morrer
por inanición?

Si. Parece que a intención é a redución
paulatina dos seus recursos humanos
ata que non quede outra que pechalo.
Agora coinciden no tempo esas dúas
xubilación que antes che comentaba e
seica pretenden aproveitala circunstancia
para pechar todo o consultorio.

Que volume de poboación atende?
Este centro de saúde está situado en
Seixo, a parroquia máis importante de
Marín despois do casco urbano, é atende
a Seixo, Ardán, San Tomé e Campo.
Atende á poboación de catro parroquias
nas que vivimos arredor de 5.000 persoas
que nos períodos de verán somos moitas
máis.

Polo que teño pulsado eu nas miñas
visitas a Seixo a vinculación da poboación
co seu centro de saúde é importantísima,
non?

Abofé que é así. Fíxate que o noso
centro de saúde seguiu prestando atención
presencial durante a pandemia, cando o
centro de saúde de Marín segue sen
prestala a día de hoxe. 

Imaxino que as persoas que estades na
plataforma desenvolvedes distintos actos
informativos polas catro parroquias
afectadas. As sensacións que atopas na
poboación son coincidentes coas miñas?

Absolutamente. Malia xuntanza breve
que tivo o xerente da área sanitaria no
centro de saúde de Seixo na que tratou
de acougar os ánimos, vemos que a
ampla maioría da poboación afectada
está moi sensibilizada.
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Fíaste do contido desa xuntanza?
Non. Eu fíome dos feitos. E o que
amosan os feitos obxectivos é que tiveron
centros de saúde pechados durante a
pandemia, que teñen centros ameazados
de non abrir polas tardes durante o verán,
que teñen centros de saúde que non co-
bren, nin por asomo, todas as necesidades
existentes...O deterioro que sofre a aten-
ción primaria por parte do goberno
galego do PP é evidente para calquera
persoa que teña ollos para ver.

Quen fostes os fundadores da platafor-
ma?

18 colectivos e asociacións de todo tipo
das catro parroquias. Como che comen-
taba antes a xente está moi sensibilizada
con este tema. E isto coincide no tempo
co anuncio de Abanca de pechar a única
sucursal bancaria que temos na nosa
zona o 21 de xullo.

E a casa da cultura de Seixo?
Esa é outra. Foi pechada ao inicio da
Pandemia, e hoxe, case un ano e medio
despois, incriblemente continúa pechada.
Ao respecto disto dicirche que nós como
plataforma metemos un escrito no Concello
pedindo que se abrira ao público igual
que están abertos o resto de locais culturais
que ten o Concello no casco urbano.

O centro de saúde, a oficina bancaria e
a casa da cultura. A verdade non volo
poñen nada fácil ás veciñas e veciños da
vosa zona?

É que todos estes fenómenos sexan re-
sultado dunha suma de casualidades re-
sulta incrible. E hai máis pois seica

tamén corre perigo a oficina de correos,
e o que vaia pasar coa praza de abastos
non está nada claro pois na actualidade
só queda un posto de peixe e outro de
carne. Nós xa o dicimos no manifesto:
se nos pechan a oficina bancaria e o
centro de saúde a actividade económica
de todo o núcleo de Seixo veríase seria-
mente afectada.

Tivestes contacto coas 3 forzas políticas
que teñen representación no Concello
de Marín?

Si.
E cal foi a súa resposta?

O BNG xa levou o tema ao pleno cando
saltou o problema facéndose eco dunha
nota de prensa que mandaron os comer-
ciantes preocupados pola situación.

Que fixo a alcaldesa nese pleno?
Negou que iso fose a ocorrer. Como che
dicía o BNG amosou o seu apoio desde
o principio veñen ás xuntanzas e forman
parte da plataforma e puxeron ao seu
dispor toda a súa representación institu-
cional. O PSOE amosounos tamén o
seu apoio e compromiso e tamén forma
parte da plataforma.

E o PP?
Acudiron a unha das nosas xuntanzas e
foi representado por catro concelleiros
do grupo de goberno. Supostamente
amosaron o seu apoio pero cando cele-
bramos o mércores 30 de xuño a xuntanza
para que as entidades subscribisen o
manifesto da plataforma xa non acudiu
ninguén, e a día de hoxe non forman
parte da plataforma.

“Somos unha xoiería diferente, deseñamos emocións. Se queres regalar,
amor, afecto, amizade, nostalxia ou solidariedade. Visítanos”

o deputado paulo ríos reitera o apoio do
bng á eii “nosa sra. do carme”
MARÍN

O BNG mantivo onte luns unha nova
xuntanza coa ANPA da Escola de Edu-
cación Infantil “Nosa Sra. Do Carme”,
na que participaron o deputado parla-
mentar Paulo Ríos e a portavoz municipal
Lucía Santos, para tratar os recortes que
a Xunta vén de aplicar neste centro edu-
cativo do noso concello.

A Consellaría de Cultura, Educación
e Universidade está a trasladar, a través
dos servizos de inspección a diferentes
centros do país, os recortes no cadro do
persoal docente para o próximo curso. A
EEI Nosa Sra. Do Carme de Marín é un
dos centros que xa foron informados,
onde a Xunta prevé pechar unha unidade
e perderanse tres profesores.

A Portavoz Municipal do BNG de
Marín afirma que “a escola quedará con
dúas liñas nas que convivirán rapaces/as
de 2 a 6 anos, o que implicará ter que
aumentar a ratio de alumnado, nunha
escola onde amais hai rapaces con nece-
sidades especiais, coa conseguinte perda
de calidade do ensino.”

Lucía Santos engade que “esta decisión
resulta totalmente inxustificada xa que
nos atopamos nunha situación sanitaria
moi delicada, en medio dunha pandemia
moi lonxe de estar superada, polo que
cómpre aumentar os esforzos para ase-
gurar un curso escolar seguro e de cali-
dade. E non parece que recortar profe-
sorado e recursos, así como aumentar as
ratios por aula, vaian nesta dirección.”
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MARÍN

A veciñanza de O Campo,
Santomé, Ardán e Seixo viviu
esta tarde unha mobilización
“histórica” que “non se tiña visto
antes nas parroquias do rural
marinense.” Máis de 3.500 per-
soas, segundo a organización,
participaron nesta mobilización
masiva que esixiu “compromisos
claros e por escrito á Xunta para
cubrir todas as prazas do Centro
de Saúde de Seixo e garantir
unha asistencia sanitaria digna
nas parroquias, que evite o des-
mantelamento do consultorio.”

A marcha arrancou coa pan-
carta da Plataforma “pola de-
fensa do centro de saúde de
Seixo, contra os recortes e a
privatización da sanidade pú-
blica”, con representantes das
catro parroquias afectadas, á
que lle seguiron pancartas dos

comerciantes de ACEMAS e
de diferentes lugares como O
Campo ou A Torre “defendendo
o centro de saúde e un rural
vivo” e tamén con nenos e
nenas sostendo a pancarta “que-
remos pediatra en Seixo”. A
veciñanza saíu da gasolineira
para percorrer varias rúas, onde
se berraron consignas como
“sanidade, pública e de calida-
de”, “Seixo, Ardán, O Campo,
Santomé, os da Xunta con nós
non van poder”, “a sanidade
non se vende, senón que se de-
fende”, “os do rural tamén temos
dereitos” ata o Centro de Saúde
onde se deu lectura conxunta
ao manifesto da Plataforma,
por catro representantes das pa-
rroquias. 

Ao seu paso pola oficina de
Abanca, que anunciou o seu
peche para o vindeiro 21 de

xullo, veciñas e veciños pegaron
carteis “contra o peche da única
sucursal que queda na zona”.
A marcha contou coa asistencia
dos profesionais do centro de
saúde, persoal de ambulancias,
a plataforma galega SOS Sani-
dade Pública e, tamén, co apoio
do PSOE e o BNG, cos seus
portavoces locais e varios dos
seus deputados galegos. 

A Plataforma insiste en que
“despois desta manifestación,
a Xunta debe pasar da propa-
ganda aos compromisos claros
e por escrito. A veciñanza saíu
á rúa porque non se fía do que
din dende a Xunta e repiten do
Concello. Sobran exemplos de
recortes en centros de saúde
como o noso. As veciñas e ve-
ciños non queremos chegar ao
15 de agosto e atoparnos coa
praza dun dos médicos que

marcha por xubilación e a do
outro que marcha de vacacións
sen cubrir, e que aproveiten
para mandarnos a todos a Marín.
Mobilizámonos para que non
nos deterioren o servizo e por-
que temos dereito a unha aten-
cións sanitaria digna.” 

Por último, reiteran que
“mentres o compromiso por es-

crito non se consiga, mobiliza-
rémonos o que sexa necesario
para reclamar os nosos dereitos
e evitar o deterioro e desman-
telamento destes servizos bási-
cos para toda a veciñanza da
nosa zona.” De feito, xa anun-
ciaron a súa intención de chegar
á Deputación, á Valedora do
Pobo e o Parlamento Galego.

Manifestación “histórica” para “defender o centro
de saúde e contra os recortes da xunta na sanidade”
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13 agosto de 1935, Ourense, aldea de
San Vítor.

Hoxe é un día especial, Manuel Pérez
cumpre 18 anos. Tanto el como a súa familia
son partidarios da reforma gobernamental
do Estado español, cousa que sen eles sabelo
chegaría incluso a quitarlles a vida só por
teren un pensamento propio.
18 xuño de 1936, Ourense, San Vítor.

Unha noticia nefasta chega aos oídos da
familia Pérez: o xeneral Francisco Franco
comezou unha sublevación militar. Este foi
sen dubida o maior atentado contra a de-
mocracia xamais existido en España, que
custaría innumerables vidas e unha longa
noite de pedra sobre a democracia e a liber-
dade. 
27 xaneiro de 1937, San Vítor 

O bando sublevado aliouse coa Alemaña
nazi e mais coa Italia fascista, a república
comeza a esboroarse, ao igual ca as esperanzas
da familia Pérez. 
30 marzo de 1937, nun arboredo cerca
de San Vítor  Manuel.

“Ao ver que este conflito estaba perdido,
decidiu fuxir da aldea, pero ninguén dos
seus o seguiu, groso error, xa que ao día se-
guinte toda súa familia e a meirande parte
da aldea foi asasinada polo avance sublevado. 
3 maio de 1937, senda do Pazo “Levo
días e días andando. 

O meu obxectivo é chegar a Vigo e em-
barcar de incógnito”, díxolle Manuel a un
camiñante que lle dera auga. O camiñante
díxolle: “Sei por que escapas, pero eu non
che farei mal ningún, colle esta brúxula e
tira sempre cara ao oeste”. “Grazas bo
home”, respondeulle Manuel. 
6 de Maio de 1937, lugar descoñecido
nos montes do oeste de Ourense.  

“É que non existe un só coello en toda
Galicia?”, preguntou Manuel para si. Leva
dous días sen comer e, por se non fose
pouco, estes dous días tamén o levan perse-
guindo por asasino. Unha muller viu o acto
de valentía de Manuel e deu o aviso. “Xunto

coa persecución e non durmir rematarei por
morrer”. 
7 de Maio de 1937, a uns 15 quilómetros
da vila de Avión. 

“Agochareime nestes grandes fentos e
sorprendereinos”, pensou Manuel, e iso
fixo. Agardou e agardou, uns vinte minutos
silandeiro, inmóbil e “para a miña sorpresa
só un soldado me buscaba, así que saín,
apunteino e dixenlle: solta o fusil ou disparo”.
O soldado, cun ton moi irónico, respondeume
dicindo: “ah, sí, pues toma est…”. Apenas
sequera Manuel deixou o soldado rematar e
disparou, acertou, pero… “Eu realmente
quero isto? Quero fuxir ou loitar?”. Ese
dilema non o deixou descansar esa noite. 
8 de maio de 1937, Avión. 

“Aquí deime conta que se me culpa de
tres asasinatos e a miña cabeza vale 300 pe-
setas, non podo confiar en ninguén”, pensou
frustrado o pobre Manuel. “Eh, usted!”,
gritou alguén. Eu, aterrado, saquei a pistola
do peto e xireime, “Grazas a deus es ti
Simón, sinto case pegarche un tiro”. Simón,
con voz leda e amable, dixo: “Sei que te
buscan, non pasa nada, eu no teu caso dis-
paraba e logo preguntaba. Ven xunto a min,
dareiche roupa, comida e auga”. “Grazas”,
dixo Manuel. 
9 de Maio de 1937, Avión. 

“Manuel, de verdade síntoo por ti, nin
sequera son capaz de imaxinar a dor de per-
delo todo”, dixo Simón, cunha cara na que
xa non se miraba esa ledicia de ver o seu
amigo. “Estas no certo, bo amigo, pero o
que menos me apetece neste momento é

claudicar no meu intento de supervivencia”,
dixo Manuel cun ton que demostraba unha
grande esperanza na vida. Manuel, co peito
firme e os ombros rectos, dixo: “Pode que o
perdese todo, si; pode que me busquen, si;
pero o que nunca me poderán arrebatar é a
miña gana de vivir como galego que son”. 
10 maio de 1937, unha pequena carba-
lleda no sur de Ourense. 

O meu maior pesadelo, dous soldados
falanxistas comezaron a disparar cerca de
min, eu decidín agocharme. Eses dous bas-
tardos vendáronlle a face a un home e fusi-
lárono diante de min, tiven ganas de saír a
matalos. Acerqueime e, no seu ultimo suspiro,
o home quitou a venda e deume unha pistola
do exercito soviético, e aí entendino. Sen
pensalo saín, premín dúas veces o gatillo,
escoitáronse dous tiros nada máis, e despois
dun chisco de tempo en silencio escoiteinos
caer ao chan. Unicamente me acerquei a
eles e collín as municións que tiñan. 
15 de Maio de 1937, nalgún lugar desco-
ñecido cerca de Fornelos de Montes. 

“Xa son 6 días andando e tan pouco
percorrín, estes condenados soldados non
me dan tregua”, dixo Manuel. Estes últimos
6 días pouco avanzou, xa que alguén en
Avión deu o aviso de que Manuel andaba
por aló e a zona encheuse de soldados e
civís, todos dispostos a matalo e levar a
cuantiosa recompensa. 
16 de Maio de 1937, Fornelos de Mon-
tes. 

“Isto é inhumano. Como alguén permite
algo así!”, exclamou Manuel, enfurecido

pola imaxe dunha cuneta con 17 corpos de
civís do lugar. “Que faría esa pobre xente?”,
estaría dicindo para si Manuel durante varios
días. 
18 de Maio de 1937, Pazos de Borbén. 

“Síntome desolado, canso, observado,
pero tamén teño un forte sentimento de
ledicia ao saber que cada vez estou máis
preto do meu destino”, dixo Manuel para
seus adentros, antes de reunir a valentía de
saír a loitar. Un escuadrón cortáballe o paso.
“Denantes morto que escravo”, gritou Ma-
nuel. “Matad a ese desgraciado”, dixo o
oficial. Por sorte fallaron a primeira rolda
de disparos. Manuel neste tempo xa rematara
con dous. Quedaban o oficial e un soldado.
“Dispárale, inútil”, dixo o oficial. Pero,
antes de que disparase, Manuel abateuno e
díxolle: “Señor oficial, vostede non sabe
que o ben sempre lle gaña ao mal?”. Manuel
deixouno alí desarmado e seguiu a súa mar-
cha. 
19 de Maio de 1937, Redondela. 

“Cando entrei nesta vila, vin que o que
pasara en Fornelos non era nada: centos de
persoas masacradas e outro tanto marchando
cara a dúas illas unidas por unha ponte,
unha fermosa paisaxe convertida nunha te-
rrorífica prisión. 

Decidiu continuar a súa fuxida, xa que
lle deron ganas de vomitar con esas imaxes
tan terribles que o perseguirían toda a vida. 
20 de Maio de 1937, porto de Vigo. 

“Á fin cheguei, conseguín chegar ao
meu destino, agora teño que subir ao barco
sen que me vexan”, dixo Manuel. Despois
duns minutos tivo unha idea: subiu polo
cabo do barco e entrou pola pequena ventá
da bodega de carga. E por esa ventá mirou
por última vez Galicia. Viu un carballo do
cal caeu unha folla que entrou pola ventá da
bodega. “Unha folla de carballo”, dixo Ma-
nuel dándolle unha vista ao que unha vez
foi a súa terra, coa esperanza de poder algún
día recuperar o que unha vez foi seu. 

M.V.C.

Follas de Carballo

O profesor de 2º da ESO do colexio Martín Códax encargoulle ós estudantes
un traballo de redacción, de temática libre, con motivo do DÍA DAS LETRAS
de 2021. Este é o de Mateo, un neno de 13 anos. 
Hai futuro!!



Ciao Abanca
PEDRO M. CORTEGOSO GAGO / Traballador do Sergas

Xullo 2021 [XVII]

MERCADO
TOMIÑO
VERMUT
ARTESANOS
HAMBURGUESAS
BOCATAS.
EL BAR DEL
MERCADO 

Abanca vaise de Seixo, de Soutelo,
de Moaña, de moitas vilas galegas

onde é a única entidade presente, dei-
xando sen servizo a moita xente. Aban-
dona e deixa desamparado o rural ga-
lego.

Abanca quere marchar de Seixo a
pesares das bágoas da nosa alcaldesa,
que chora como Boabdil a perda da
sucursal e suplícalle unha última gracia
ao Sr. Escotet. Como fai o Sr. Cubela,
alcalde de Cerdedo-Cotobade, que ta-
mén chora desconsolado pola sucursal
de Carballedo.

Os alcaldes do PP choran despois
de que este partido liquidara as caixas
galegas para poñelas en mans privadas.
Agora é unha entidade con beneficios
millonarios grazas aos aforros dos ga-
legos e galegas.

Presente en todas as vilas e cidades
case como única alternativa en moitos
pobos. Abanca, ese agasallo ao amigo
venezolano da rede financeira mais
importante da Galiza, decide deixarnos
sen sucursais onde pagar recibos, cobrar
cheques, facer ingresos, cobrar a pen-
sión...

E para compensar ese sacrificio os
bancos van ser agasallados subven-
cionándolles os gastos dos caixeiros
que van substituír as sucursais pechadas.
Un negocio redondo, mais non para
nós. Para o pobo galego un atraco a

man armada apadriñado polo PP.
Non é nada novo, xa o viñan facendo

a maior parte das entidades bancarias
nos últimos anos. Fusionarse, fechar
sucursais, despedir persoal e reducir
horarios e cobrar comisións abusivas
para que á xente non lle quede máis
remedio que ir á banca electrónica e
aos caixeiros.

O sector bancario actúa con prepo-
tencia e chulería maltratando a súa
clientela. Onde se viu ter que pagar por
deixarlles os cartos aos bancos para
que con eles fagan negocio prestando
e investindo. Estanse facendo de ouro
a conta nosa coa complicidade de go-
bernos, independentemente da cor des-
tes, e institucións como o Banco de
España que permiten e amparan a estes
voitres.

Bancos e eléctricas os novos seño-
ritos latifundistas.

Así funciona España. Os bancos e
as eléctricas son os novos señoritos
latifundistas que pasean a cabalo men-
tres traballamos as súas terras. Por
que banca e eléctricas van da man fa-
cendo e desfacendo con total impuni-
dade.

Poden poñer comisións abusivas,
poden subir até o infinito o prezo da
electricidade. Poden permitirse incluso
ter un Ministro de Consumo que se di
comunista no goberno máis progresista

da historia de España. Non pasa nada
xa teñen aos medios para facernos
comprender que o problema de España
son os Jordis, os indultos, os naciona-
lismos separatistas ou o mal que xoga
a selección española de fútbol. Gol no
campo, paz na terra.

E na Galiza colonial (Sí, Galiza é
unha colonia).

Na Galiza estes señoritos campan
libremente coa colaboración inestimábel
do Partido Popular, que utiliza a Xunta
como instrumento para o espolio fi-
nanceiro do noso país e dos nosos
petos, e como cómplice necesaria na
nova pandemia eólica que vai arrasar
cos nosos montes.

O Sr. Feixoo fixo todo o posíbel por
liquidar as caixas de aforro galegas
forzando a súa fusión para despois
vendelas por un prezo miserábel ao Sr.
Escotet. E non contento con iso vai
permitir que Abanca implante a pri-
meira universidade privada en Galiza
para maior gloria do ensino privado e
privatizado.

Alberto estase gañando a pulso un
posto en calquera consello de admi-
nistración de Iberdrola, Greenalia, Ence
ou Abanca. Acollerano cos brazos aber-
tos como pago polos favores prestados.
Mentres a nosa alcaldesa terá que men-
digarlle a Abanca que non abandone
Seixo.

o bng de tui denuncia
deficiencias no acceso
ao polígono industrial
de Areas
TUI

A Asemblea Local do BNG de Tui denuncia
a falta de planificación e organización, por parte
das administracións, nunha gran inversión como
é a construción da nova saída da autoestrada ao
Polígono Industrial de Areas.

Tras facer unha análise dos planos e do
terreo, vemos que a saída finaliza nunha rotonda,
que precede a un túnel, para poder acceder ao
polígono. Este túnel, terá sete metros de ancho
por cinco de alto (menos ancho que o do acceso
a Anta (oito metros). Unhas medidas, ao noso
ver, insuficientes para un novo acceso a un po-
lígono industrial. Así, por exemplo, os camións
deberán entrar de un en un. Estas cativas di-
mensións supoñen un atranco ao avance do po-
lígono e a implantación de novas empresas, xa
que sempre van quedar supeditadas as medidas
impostas polo mesmo.

A maiores, fai falla construír beirarrúas, xa
que hai que dar acceso peonil aos campos e
fincas, o que fai aínda mais insuficientes os sete
metros de ancho do túnel. Por todo o exposto,
solicitaremos ao goberno municipal que revise
e estude as diferentes posibilidades e traslade á
Xunta de Galiza, responsábel do proxecto, as
necesidades reais do polígono e da viciñanza,
coa máxima celeridade, xa que do contrario, te-
remos un problema de difícil e custosa resolu-
ción.
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traballando pola creación dunha comisión
de seguimento pola sanidade pública

o consello da infancia de tomiño busca
solucións ao acoso escolar
TOMIÑO

O Consello da Infancia e Adolescencia
"Voces Novas" de Tomiño reuniuse cos
seus homólogos do Porriño e Redondela
cun obxectivo moi concreto: buscar so-
lucións ao acoso (bullying) que sufren
miles de escolares na nosa sociedade;
reunir en conxunto propostas que poidan
levarse a cabo para tentar dar unha mellor
resposta a esta terrible problemática.

Os tres grupos levan tempo traballando
por separado ao redor desta temática. Na
xuntanza, que se celebrou de xeito tele-
mático, puideron compartir ideas, im-
presións e posibles propostas para que a
lacra do acoso escolar sexa tratado tamén
dende os seus puntos de vista. "Nos es-
tamos máis próximos ás realidades desta

problemática", explicaban. Afirmaban,
ademais, que o bullying ten a súa orixe
na propia sociedade e non é algo que
parta da xente nova, de forma illada,
senón que é unha reproducción da vio-
lencia que exercen as persoas adultas.

Aproveitaron tamén para falar do asa-
sinato de Samuel, acontencido esta fin
de semana e lamentaron que este tipo de
actos sigan acontecendo. A concelleira
de Mocidade e Participación Infantil, Fá-
tima Rodríguez, xunto con Lourdes do
Porriño e Olga de Redondela, entraron
tamén á videoconferencia para agrade-
cerlles o traballo que levan realizado du-
rante un curso tan complexo como este,
desexando que poidan voltar a encontrarse
de forma presencial despois do verán. 

TOMIÑO

A Mancomunidade do Baixo Miño,
formada polos concellos de A Guarda, O
Rosal, Tomiño e Tui, está a traballar na
creación dunha Comisión de Seguimento
pola Sanidade Pública, co obxectivo de
realizar un estudo e seguimento exhaus-
tivo, en colaboración cos profesionais
de atención primaria, da situación actual
de cada un dos centros de saúde da co-
marca.

Na futura entidade estarán represen-
tados os catro concellos que forman a
Mancomunidade, grupos políticos, e
tamén os profesionais da atención primaria
(médicos/as, enfermeiros/as, administra-
tivos/as, etc.) de todos os centros de
saúde. Deste xeito, “conseguiremos ter
información de primeira man de como
evoluciona a situación”, explican os al-
caldes e alcaldesas. “Defenderemos que
a sanidade sexa unha prioridade e xuntos
teremos máis forza para reclamar unha
atención primaria de primeira”, aclaran.

A creación desta comisión prodúcese
despois de que o deterioro da atención
sanitaria nos centros de saúde da comarca
sexa unha evidencia, sobre todo, tras a
pandemia pola Covid-19. “A situación
da sanidade pública en atención primaria
está nunha situación de absoluta preca-
riedade; non é cousa nova pero acentuouse

coas medidas tomadas a partir do confi-
namento e a diminución da atención pre-
sencial”, explican os responsables dos
concellos unidos na mancomunidade. A
estes recortes hai que sumar a falla de
substitucións por baixas ou vacacións, o
que provoca que nos centros haxa poucos
médicos dispoñibles e longas esperas,
de semanas, para obter unha cita.

Os rexedores e rexedoras municipais
implicados na creación da Comisión de
Seguimento pola Sanidade Pública, queren
deixar claro que se posicionan ao lado
dos profesionais da saúde e que coa súa
loita queren garantir que estes poidan
desenvolver o seu traballo en condicións
dignas, asegurando ao mesmo tempo a
calidade da atención ás persoas. “Agra-
decemos o grande esforzo que levan
feito durante todo este tempo e lamenta-
mos a presión á que se vén sometidos”,
comentan.
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Aposta do goberno por dinamizar os
concellos con investimentos e políticas 

tomiño adxudica obras para a ampliación
da área de preferencia peonil 

TUI

O delegado do Goberno en Galicia,
José Miñones, subliñou en Tui a aposta
do Executivo por dinamizar os concellos
galegos con investimentos e políticas
para abordar o reto demográfico. Expre-
souse así ante os medios de comunicación
tras reunirse co alcalde, Enrique Cabaleiro,
e acompañado pola subdelegada provin-
cial, Maica Larriba. José Miñones destacou
o interese do Goberno por Tui, que se
traduce en proxectos que suman 1,5 mi-
llóns de euros. En concreto, avanzou
unha nova actuación na estrada N-551
con 500.000 euros para humanizar a en-
trada en España do Camiño Portugués.

Citou outras iniciativas en marcha
que desenvolve o Executivo, como a
vinculada ao museo catedralicio de Tui,
o plan de rehabilitación de vivendas no
casco histórico ou a posta en valor do
Cárcere Vello, que está enmarcada no
Plan Turístico Nacional Xacobeo 21-22.

Os traballos na N-551 xa teñen a
aprobación do Ministerio de Transportes,
Mobilidade e Axenda Urbana, polo que
para sacalo a licitación o antes posible
son necesarios os informes sectoriais do
Concello e a Xunta.

No que respecta ao museo catedralicio
de Tui, trátase dunha actuación vinculada
ao 1,5% Cultural do memo Ministerio.
Este aportou 440.000 euros á intervención
plantexada polo titular do conxunto, ata
un orzamento total de 586.000 euros.

En canto ao plan de vivenda, o in-
vestimento ascende no casco histórico
da localidade a 48.400 euros. O orzamento
para a recuperación do Cárcere Vello as-
cende a 330.000 euros. O delegado do
Goberno destacou que na xuntanza co
rexidor tamén abordou o Plan de Reto
Demográfico do Goberno, que “busca
levar aos concellos servizos esenciais
que teñen por obxectivo mellorar a cali-
dade de vida da veciñanza”, rematou.

TOMIÑO

O Concello de Tomiño vén de adxu-
dicar as obras de “Integración do Campo
da Feira no espazo público peonil do
núcleo do Seixo”.

A intervención, cun orzamento de
250.000 euros, tratará de dar continuidade
á contorna da Praza do Seixo coas rúas
Gondomar e da Feira e co Campo da
Feira, coa ampliación da actual área de
preferencia peonil.

Con este fin, na rúa da Feira, am-
pliarase a beirarúa a 3,50m, dotándoa
de arbolado e bancos, e ascendendo a
mesma nun plano inclinado ata acadar
cota co Campo da Feira, e tratándose a
rúa Santa María de Oia como unha pro-
longación do parque. 

"O obxectivo é priorizar a accesibi-
lidade peonil no núcleo urbano e renovar
a instalación de iluminación e mobiliario,
acordes coas características da nova in-
tervención", explica o concelleiro de

Facenda, Planificación Estratéxica e Ac-
ción Urbana, Uxío Benítez. 

O Campo da Feira é un parque urbano
que se atopa moi preto da Praza Do
Seixo. A súa comunicación con esta
dáse a través da rúa da Feira, que se
atopa urbanizada con beirarrúas estreitas
e de difícil accesibilidadade para oes
peóns. Por outra banda, o Campo da
Feira atópase pechado cun muro de con-
tención de granito sobre o que descansa
unha balaustrada tamén de granito, que
fan deste parque un espazo separado do
núcleo do Seixo. 

Polo tanto, a finalidade das obras
será crear un entronque coa rúa Gondomar
seguro para os peóns, contribuíndo a
unir a parte este é oeste do núcleo, ou
dito doutro modo, achegar o Campo da
Feira ao casco urbano, integrándoo no
espazo público peonil da Praza do Seixo,
e mellorar a súa accesibilidade e a súa
integración.
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ESTRADA CAMPOSANCOS, 110. CAMPOSANCOS

“Neste ano e medio tan duro, moitos
guardeses e guardesas non saben o que é
ter un mesmo médico que os atenda”

ANXO BAZ, VOCEIRO DO BNG DA GUARDA

ULTRAMARINOS

“COMIDAS
CASEIRAS E
EMPANADAS

POR ENCARGO"

Por toda Galicia multiplícanse
as plataformas e asociacións di-
versas que protestan polo estado
da sanidade pública do noso país
e polas políticas de recortes do
PP. A Vila de A Guarda non é
unha excepción e desde hai tem-
po boa parte da sociedade guar-
desa desenvolve unha intensa
campaña protagonizada funda-
mentalmente por unha platafor-
ma local en defensa da súa sa-
nidade. Nós falamos co voceiro
do Bloque para sabermos a visión
dos nacionalistas ao respecto
deste asunto.

Nas últimas semanas a actividade
política do BNG da Guarda está moi
centrada no estado da sanidade, por
que?

O BNG é unha forza política que as-
pira a ser unha ferramenta útil é
eficaz para resolver os problemas das
mulleres e homes que vivimos en
Galiza. E a vontade de desmantela-
mento da sanidade pública en xeral e
da atención primaria en particular
que amosa a administración autonó-

mica é evidente para calquera que
teña ollos e queira ver. No caso da
nosa vila a situación sanitaria é ma-
nifestamente mellorable e o BNG
como forza política responsable debe
de pór todo o que ten para contribuír
a que sexa así.

É tan desastrosa a situación sanitaria
na Guarda?

O equipo médico do noso centro de
saúde é de 8 facultativos. E chegamos
a quedarnos só con tres. A situación

mellorou algo, agora estamos con
seis, grazas á presión social da so-
ciedade guardesa, á plataforma pola
defensa da sanidade pública na Guarda
e ao traballo do deputado do BNG
Manuel Lourenzo. Aínda así queda
moito traballo por facer. 
Nós levamos loitando neste asunto
moito tempo en todos os eidos, tanto
no municipal como no nacional coa
axuda do deputado que antes men-
cionei e da deputada Montse Prado.
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Estamos a carón da plataforma
pola defensa da sanidade pública
e seguiremos estando porque a de-
fensa dunha sanidade pública coa
solvencia suficiente para atender
de maneira adecuada a todas e
todos é un piar esencial para termos
unha sociedade digna. 
Fíxate se está mal a cousa que
moitos guardeses e guardesas neste
ano e medio tan duro non saben o
que é ter un mesmo médico que os
atenda.

Cal é motivo que explica que de
oito médicos que debe ter o centro
de saúde houbese momentos nos
que só puidésedes contar con 3?

Xubilacións, baixas, e prazas que
non se dan substituído coa dilixencia
necesaria.

Que volume de poboación atende
o centro de saúde da Guarda?

Ás 10.000 persoas que vivimos na
nosa localidade e asemade ás ur-
xencias da poboación de Oia e do
Rosal. 
Hai desprazamentos a casas que
están case a unha hora de distancia.
E pode darse o caso de que o mé-
dico de garda teña que ir, quede o
centro sen médico e haxa que aten-
der outra urxencia.

E esa situación xa se deu?
Si, tense dado. E o verán é a época
máis perigosa pois a poboación da
Guarda multiplícase.

Polo que dis os recursos humanos
son claramente insuficientes. E os
recursos físicos?

Desde logo que tamén. De feito o
Bloque xa leva moito tempo re-
clamando medidas imprescindibles
como son por exemplo: un servizo
de radioloxía ou unha ambulancia

medicalizada. E por outra parte o
edificio cáese en anacos.

Ben esta conversa tiña por obxecto
falarmos do tema sanitario, pero
quero pechala coa vosa moción so-
bre os eólicos que foi aprobada
por unanimidade?

Este é outro dos exemplos nos que
se amosa a vontade depredadora
do goberno galego. O BNG está a
presentar mocións ao respecto en
todo o país e na nosa vila tamén.

Si, pero o que me sorprende é o
voto favorable do PP á vosa moción,
pois xunto co PP de Oia é a excep-
ción, xa que o PP adoita absterse
nas mocións que presenta o Bloque
sobre este asunto?

A min, coñecendo ao PP da Guarda,
non me estraña. O que si me sor-
prende é que sigan militando no
partido que militan.
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Estamos en O Rosal (Medas) Visítanos!!

Liga de Amigos
Praza do Calvario s/n O Rosal

A maxia de leilía e os carunchos no rosal

TUI

O concerto de Ana Belén Rodríguez
García, tivo lugar a noite do 16 de xullo
na praza da Catedral de Tui. Foi o segundo
concerto do ciclo Música no Ar da De-
putación de Pontevedra, co que se pretende
usar espazos emblemáticos da provincia
como escenarios para diversos espectá-
culos.

Acompañada no escenario pola can-
tante Noelia Álvarez Rodríguez e na ba-
tería por Fran Leboso, fixeron un perco-
rrido por un repertorio moi variado for-
mado por temas como Lágrimas negras,
With or without you, This is me ou Total
eclipse of the heart.

A música foi a protagonista pero o
escenario, situado no Pórtico da Catedral
encheuse de luces e efectos para que
todo o público se deixase levar pola ori-
xinalidade do espectáculo.

Este concerto foi posible grazas á
iniciativa da Deputación para promover
a cultura, á súa Presidenta Carmela Silva,
á Directora de Cultura Paula Cabaleiro e
a Deputada provincial Victoria Alonso;
ao concello de Tui por prestar a súa
cidade e acoller o espectáculo, en concreto
a seu Alcalde Kike Cabaleiro, á súa con-
celleira de Cultura Sonsoles Vicente e a
de Facenda Yolanda Rodríguez; e ao
Deán da Catedral, José Diéguez por
ceder un pórtico emblemático e así poder
convertilo nun escenario único.

Ana Belén Rodríguez García estudou
piano clásico no Conservatorio Superior

de Música de Vigo e recibiu clases de
pianistas da talla de Peter Efler, Eulalia
Sole´, Olga Semouchina ou Luiz de
Moura Castro entre outros. Obtivo o di-
ploma en Música Moderna e Jazz pola
escola Estudio de Santiago de Compostela.
Actualmente dirixe a súa propia aula de
música, Pianagrama, e é acompañante
da Royal Academy of Dance, escola in-
glesa de danza onde interpreta as obras
para as bailarinas e bailaríns nos exames
oficiais desta institución. Actualmente
tamén forma parte do grupo de rock-pop
KAF! no que toca diversos instrumentos
e canta.

Noelia Álvarez é vocalista desde os
15 anos e profesora en diversas escolas
da zona. Forma parte de diversos proxectos
musicais coma Two in the Mirror ou
Aretha Franklin Tribute Band.

Fran Leboso é músico multiinstru-
mentista e nesta ocasión acompañou a
Ana Belén na batería; compositor, voca-
lista e guitarrista do grupo Kaf! Compa-
xina a súa faceta musical coa docencia
na academia Traktys e Pianagrama.

A pianista Ana belén rodríguez
alumea a catedral de tui

A Nosa Terra "O Rosal"
Café, bar e tenda de ultramarinos

Estamos en O Rosal (Medas) Visítanos!!

O ROSAL

A axenda cultural de verán regresa
esta fin de semana ao Rosal cunha cita
dobre. Este sábado 24 de xullo a Praza
do Calvario acollerá dous concertos nos
que a maxia e a música tradicional ca-
miñarán da man. 

Leilía chegará ás 21.00 horas co seu
espectacular traballo, no que apostan por
recuperar a tradición galega ao son das
pandeiretas, incorporando instrumentos
e polifonías non tradicionais para dar
continuidade ao pasado a través do pre-
sente. Seis voces femininas que fan re-
collidas de coplas tradicionais galegas
con interpretacións moi respectuosas
coas versións tradicionais na letra e na
execución vocal.

E tras o meigallo destas seis artistas
será a quenda dos Carunchos. Ás 23.00
horas este grupo de tradición oral subirase
ao escenario coa súa mestura de cantigas
e melodías de nova composición con
antigos romances e pezas populares. Pre-

sentarán o seu novo disco, ‘Lingua de
Xigantes’.

A reserva de entradas, de balde, xa
pode realizarse a través da web municipal.
Para garantir a saúde de todas e todos, a
actividade contará con aforo limitado e
con todas as medidas de prevención es-
tablecidas polas autoridades sanitarias. 
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o rosal prepara un verán con 30 actividades para
todos os públicos e en todas as parroquiasLembranza dun niño de merlos

MANUEL ALFONSO ESTÉVEZ 

Como diría Tino , esta é a his-
toria viva dun fillo de For-

nelos da Ribeira, e como ,toda
historia viva, tamén a dunha pa-
rella de merlos que aniñaran no
parral da entrada do eido da miña
familia Cambra, no rueiro do Cas-
co,cando eu tiña 12 anos, e das
observacións daquelas criaturas,
das súas costumes que conver-
teran a toda a familia nuns im-
provisados aprendices ornitólo-
gos.

Fora no verán do ano 1.944
cando me dera conta de que alí,
no parral da entrada o eido, ha-
bían feito un niño: Unha prodi-
xiosa cazola de follas e poliñas
perfectamente trenzadas que de-
beran resistir a chuvia da última
semana.

A verdade era de que ninguén
sabía que estaba alí, e logo que o
souben, non me faltou tempo
para observalos e comentar as
súas idas e vindas. Iso si, con
toda a cautela e silencio para que
non se asustaran e puideran cum-
prir coa súa tarefa que non era
pouca.

Dos catro ovos azuis, naceran
catro poliños, que se apertaban
uns contra os outros naquel niño
estreito. Apenas tiñan plumas e
durmían case que todo o tempo
ata que a fame azuzaba, e entón,
co seu simpático xoldo, levanta-
ban as súas cabeciñas e abrían o
pico todo o que podían esperando
o alimento. O merlo pai, e a súa
merliña nai, turnabanse organi-
zadamente para traerlles a súa
comida.

Eu vixilante, os vía chegar co
pico repleto de miñocas, espe-

rando non verme para achegarse
e saciar os seus poliños .E si algún
deles estaba no niño, se pousaba
con coidado sobre os seus fillos
inchando o seu corpo para darlles
calor e acubillo, agardando o re-
levo, pero as veces as crías se
quedaban soas, e eu, aproveitaba
para contemplalos. Eu tiña, entón
doce anos e me vía sentado moitas
veces coa miña irmá Pepita
(q.e.p.d.), o pe do cruceiro do
Casco, despois de observalos.

Para min, esta familia de mer-
liños, traíame ilusión e o facelo
no noso eido, era esencial, para
gozala natureza, admirar a vida,
coidala e protexela. Ata nome ti-
ñan os merliños, quizais por
aquelo de domesticalos e velos
tan libres e auténticos. Entón,
estábamos na eira lendo e escoi-
tando o canto deles, nesa parcela
abnegada que compartía a crianza
da súa prole con un amor instin-
tivo, leal e infindo, sen que poida
caber entre eles egoísmo, odio e
violencia.

De todos aqueles tempos pa-
sados, nos quedou a natureza.
Tamén daquela era un pouco
vago, pero me encantaban os pa-
xaros e con eles crecín, pensando
ser algo na vida, que nunca foi
cor de rosas, pero aquí me tendes
lembrando aqueles tempos de
neno, comentando a historia viva
de Fornelos da Ribeira, e a dunha
parella de merlos. Os admiro tanto
e escoito moitas veces dando pa-
seos, polos parques e xardíns de
Vigo, e me lembro ¡Como non!
Daqueles tempos pasados no eido
solar da familia, en Fornelos da
Ribeira, que non volverán mais.

O ROSAL

O Rosal prepárase xa para
un verán cheo de cultura. O
Concello apostou este ano por
unha completa programación
ao aire libre con 30 actividades
para todos os públicos coas
que se percorrerán diferentes
barrios. “Queremos achegar a
oferta cultural a todos os veci-
ños e veciñas, para desfruten
dun verán de lecer variado, de
calidade e seguro. Serán 22
xornadas de actuacións durante
os meses de xullo e agosto que
nos devolverán o gusto pola
cultura nunha época tan com-
plicada”, salienta a alcaldesa
do Rosal, Ánxela Fernández
Callís.

Dende o Concello agradé-
cese a colaboración da Agru-
pación Musical do Rosal, que
volverá subir aos escenarios
este verán coa segunda edición
do seu O Rosal Cámara Fest,
que encherá as parroquias de
música co seu ciclo de con-
certos de grupos de cámara,
“un formato que chegou na
pandemia para quedarse e darlle
unha nova vitalidade ás nosas
rúas e á propia agrupación”,

destacou o concelleiro de Cul-
tura, Carlos Villanueva.

Cine, teatro, proxeccións,
danza e espectáculos musicais
estarán moi presentes este verán
nas rúas rosaleiras. A progra-
mación comezará este mesmo
xoves 8 cunha actividade no
torreiro de Novás, onde tras o
concerto de jazz de Sergio de
Miguel Trío (21.00 h) proce-
derase á proxección do vídeo
documental sobre Marcola
González ao abeiro do proxecto
‘Memoria Viva’ (22.30 h). O
sábado 10 a axenda cultural
chegará á área de recepción
dos muíños do Folón, onde o
músico e compositor galego

Iván Caride tocará ás 21.00 h,
antes da proxección do vídeo
documental sobre Nemesio
Castro do proxecto ‘Memoria
Viva’ (22.30 h).

Tras estas citas a veciñanza
poderá desfrutar de actividades
infantís como ‘A illa sen te-
souro’ dos Ghazafellos ou das
‘Vacacións no mar’ de Mir-
cromina Títeres; de filmes como
‘Cuñados’; do baile de Do Lus-
co e Fusco ou ‘Coñece o teu
camiño’; do concerto infantil
de Peter Punk e Brais das Hor-
tas; ou da música de Leilía,
Os Carunchos, da Agrupación
Musical do Rosal, de Radio
Pesquera, da Banda Atlántida
de Matamá, de A Barafunda,
do grupo de clarinetes Klason,
do de flautas Pepe Algonso,
do Quinteto Rubato, do en-
samble de saxofóns Emilio Ro-
dríguez, da Banda da Unión
Musical de Meaño, da Coral
Ecos do Folón ou da Agrupa-
ción Musical do Rosal, do
quinteto de metais Suso Gon-
zález, da minibanda, de Broken
Peach, de Tremelique ou da
Big Band AMdoR, entre ou-
tros.
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GONDOMAR

O Bloque Nacionalista Galego de-
nuncia a exclusión da musica tradicional
galega da programación cultural do
verán en Gondomar e que nesta apenas
se conte con artistas do propio conce-
llo.

Máis alá da proxección de María
Soliña ou dunha peza de circo con título
no noso idioma, as actividades que teñen
por protagonista a nosa cultura brillan

pola súa ausencia. “Particularmente re-
chamante é a ausencia da música tradi-
cional, especialmente nun concello en
que contamos con músicxs e formacións
de ampla e recoñecida traxectoria, e
onde a música tradicional conta cun
elevado número de seguidorxs e afec-
cionadxs en todas as parroquias do con-
cello”, lamenta a portavoz municipal
do BNG, Manuela Rodríguez. “En de-
finitiva, e en contra do manifestado polo

titular de cultura, nin buscaron unha
programación coa “que podamos chegar
a todo o público”, nin se acordaron dos
da casa no relativo ao “apoio a outro
dos sectores seriamente danados pola
pandemia”.

“Tampouco entendemos cal é a in-
tención dun vídeo que nin sequera anun-
cia a programación, e sobre todo que,
xunto con ela, unha vez publicada, tras-
lada unha imaxe que apenas nos retrata,
pois pouco ten de noso. O goberno do
PSOE de Gondomar, na liña do que fai
coa lingua, marxina a cultura galega
deixándoa practicamente fóra da pro-
gramación do verán. Axuda así a manter
vivos os prexuízos que deberiamos com-
bater”, engade Rodríguez Pumar.

Para o BNG a xestión cultural de
Gondomar ten máis sombras ca luces.
“As programacións culturais e festivas
de calquera época do ano son unha oca-
sión magnífica para traballar en prol da
nosa cultura e dignificarnos como pobo.
Prescindir do que nos fai diferentes é

unha forma de negarse, un complexo
absurdo que acaba por se volver contra
nós. As festas que máis gozamos son
aquelas que exhiben a súa personalidade,
non as que se igualan a calquera produto
que vale para o norte ou para o sur, e
que non chama a atención nin de propios,
nin de foráneos.”

A este respecto, a portavoz naciona-
lista tiña varias preguntas para realizar
no pleno do pasado xoves, mais, como
adoita suceder, o uso excesivo da palabra
por parte do alcalde impediu que se
puidese chegar ao punto de Rogos e
preguntas, algo que xa é un feito habitual
e que inviabiliza a fiscalización do labor
do goberno, esencial en democracia. En
calquera caso, o BNG vai reclamar a
información a respecto de por que se
excluíu da programación á música galega
tradicional; por que non se contou apenas
con artistas do concello; como se selec-
ciona a publicidade e as empresas que a
realizan; cal é o custe dos vídeos pro-
mocionais, como o recentemente editado
sobre a programación cultural, enten-
dendo que existirá unha retribución, xa
que os profesionais da cultura teñen o
dereito a ser dignamente retribuídos.

A MELLOR OFERTA EN PRODUTOS E PREZOS
PROBA O NOSO EXQUISITO

XABARÍN ESTOFADO

denuncian a exclusión da música tradicional galega da
programación cultural do verán en gondomar
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NOVA XERENCIA
COÑÉCENOS E
PROBA A NOSA

EXQUISITA
COMIDA CASEIRA

O Nigrán Jazz: 15 anos de éxitos
FELIPE VILLAR, DIRECTOR DO FESTIVAL

Un ano máis, e xa van 15, chega ao fermoso escenario do esteiro da Foz o
festival Nigrán jazz. O que comezou como un sono duns rapaces ilusionados
e comprometidos, chegou a unha dimensión de tal calibre que cada ano
consigue convocar aos mellores músicos e músicas de jazz de todo o planeta
a carón da nosa casa. E como é tradición en A Nova Peneira achegámonos
de novo ata Nigrán para conversar con Felipe, o seu director e alma mater, e
coñecer as peculiaridades da XV edición alén de facermos un pouco de
historia polas anteriores.

“Quero que a xente se achegue e coñeza a forma de
pensar o Jazz, unha forma apaixonante de facer música”

Un ano máis Felipe estamos a pi-
ques de iniciarmos unha nova edi-
ción do Nigrán Jazz, e con esta
xa van?

Quince. A presente será a XV
edición.

Lémbraste da primeira?
Vagamente. Xa pasaron 15 anos
e xa aconteceron moitas cousas
diferentes nas distintas edicións.

Xa, pero en calquera aspecto da
vida a primeira vez sempre é espe-
cial. E estou seguro de que lembras
máis esa que calquera das restantes.
Imos tratar de concretar un pouco;
por que e como comezou todo?

O actual alcalde era entón con-
celleiro e tiña partidas para dis-
tintas actuacións culturais pero
a Juan non lle convencía o modelo
cultural que se desenvolvía naquel
momento. Entón decidiu facelo
doutra maneira. Contactou co-
migo en con Quin Alborés para
ver que se nos ocorría. E claro, a
min non se me puido ocorrer
outra cousa que montar un festival
de Jazz.

Tiñas idea ou experiencia na or-
ganización de eventos?

Non, ningunha en absoluto, pero
tratándose de Jazz tiña toneladas

de ilusión. Entre Quin e eu fomos
facendo como puidemos e xa fun
collendo contactos que me serviron
para as posteriores.

A 1º edición xa foi no Esteiro da
Foz?

Si. O marco tan fermoso é unha
das razóns que contribúen ao éxito
o festival. Aínda que a primeira
foi unha edición moi modesta.

Daquela imaxinabas que 15 anos
despois estarías sendo entrevistado
pola XV edición?



De ningunha maneira. O certo é que
o gran salto démolo cando comecei a
traer músicos internacionais.

Cando foi ?
Na IV edición. Entrei en contacto con
músicos internacionais que admiro
como por exemplo Peter Bernstein.
Increiblemente saíu ben. E claro unha
vez que traes a un músico de primeiro
nivel, como ese, xa che preocupas de
non baixar o nivel. E conseguimos ir
traendo á elite do jazz mundial.

Outros anos tesme contado Felipe,

que cando traías a algún músico che-
gabas a aloxalo na túa propia casa?

A comunidade do Jazz non é moi
grande, e finalmente acabamos coñe-
céndonos todos e establecendo rela-
cións cordiais que incluso chegan á
amizade. Pode parecer estraño si, pero
que ídolos meus, xente que admiro,
como o músico que antes mencionei
ou o israelí Gilad Hekselman estivesen
durmindo na miña casa é alucinante.
Este foi un caso moi curioso.

Por que?

Non o coñecía de nada. Cheguei a el
a través dun coñecido común, escri-
binlle e alucinei cando me dixo que
viña sen coñecerme de nada. E final-
mente acabamos sendo amigos.

E agora Felipe, 15 anos despois, ti
cres que o Nigrán Jazz está consolidado
de maneira suficiente para ser inmune
ás distintas conxunturas políticas que
puidesen haber no Concello no futu-
ro?

Agardo que si. Se me falas desde
unha perspectiva artística digo que si

sen ningunha dúbida. Se me falas
desde un punto de vista político non
entendería que alguén fose contra un
festival que, dígoo con toda humildade,
penso que é importante para Nigrán e
que non ten ningún tipo de relación
coa política. Só é arte.

Ben, antes de falar da edición deste
ano, quero preguntarche pola do ano
pasado pois foi a 1º edición pandémica.
Como foi a XIV Felipe?

Con moita tensión e estrés para nós
porque ninguén sabiamos como ma-
nexar a situación pero a verdade que
foi moi bonita. Foi unha edición máis
reducida, con menos xente cos con-
certos espallados ás praias pero creo
que salvámolo con moita dignidade e
tivemos un nivel de calidade moi bo.

Agora toca falar da edición deste ano?
Por desgraza é outra edición condi-
cionada pola situación sanitaria. E a
organización deste ano foi extraordi-
nariamente difícil. Así pois tentamos
traer músicos americanos pero non
foi posible. As viaxes teñen moita di-
ficultade e programar é case imposible.
Se cadra o músico máis relevante que
traemos este ano é Yago Vázquez, un
vigués, músico de extraordinaria ca-
lidade que vive en Nova York. 

É a primeira vez que ven?
Non, xa tocou nalgunha das primeiras
edicións. Pero na actualidade está a
nivel dos mellores pianistas de jazz.

E alén de Yago con que outros artistas
poderemos gozar?

Un gran cuarteto Ombra de Lua o
venres. Ese día tamén desfrutaremos
do quinteto Natanael Ramos, que ten
dous músicos galegos. E o sábado 31
teremos a un interesantísimo proxecto
suízo a Focusyear band que trata de
formar a músicos de canteira para
convertelos nos mellores músicos do
mundo. Teñen un nivel escandaloso e
tamén farán a master class.

A master class non podía faltar cla-
ro?

Desde logo que non. Este ano farémola
no salón de actos do centro de negocios
do Porto do Molle.

Como hai que facer para apuntarse á
clase?

[XXVI] Xullo 2021



Xullo 2021 [XXVII]

Xogos de mesa, billar e dardos...

Cafetería da cultural de

NIGRÁN

O Concello de Nigrán aproveita o
inicio da tempada estival para renovar
a súa característica marca turística tras
máis de vinte anos de vixencia. O go-
berno local recupera o eslogan empre-
gado no 2020 de ‘Nigrán, equilibrio
natural’ para condensar nesta nova
imaxe gráfica deseñada pola nigranesa
Olalla Fernández todos os valores e
ideas asociadas a este lema.

“A nosa anterior marca tiña unha
estética xa desfasada e, tras crear o es-
logan de ‘Nigrán, equilibrio natural’,
consideramos que era o momento de
buscar ese cambio reforzando ese mesmo
lema e, con el, os valores asociados
que fan de Nigrán un municipio especial
e diferente”, explica o alcalde, Juan
González, quen avanza que “pouco a
pouco irá substituíndo á antiga e xa
aparecerá en todos os eventos deste ve-
rán”. Esta nova marcha pretende reflexar
un Nigrán diverso desde diferentes pers-

pectivas, cunha paisaxe chea de riqueza
natural onde mar e montaña únense
nunha forma gráfica ondeante que, nun
segungo plano, lembra á forma da letra
N. A tipografía seleccionada para NI-
GRÁN é a Museo Sans, que ven sendo
a protagonista do material gráfico do
Concello dende xa hai un tempo, así
que se mantén para darlle
continuidade/coherencia a gráfica. A
Museo Sans é unha fonte sans serif, un
híbrido que combina proporcións mo-
dernas cun aspecto xeométrico. Trátase
dunha fonte equilibrada, moderna, ver-
sátil e moi lexible, aspecto básico para
esta imaxe. En cambio, para o eslogan
“Equilibrio Natural” elexiuse a tipografía
Caveat, unha fonte manuscrita “riquiña
e desenfadada” que lle dá ao peche da
marca un toque natural, amable e cer-
cano. As cores posibles están asociadas
ao mar, á natureza, á terra... Elementos
que se mesturan nun equilibrio de to-
nos.

nova imaxe corporativa para nigránHai que mandar un correo electró-
nico a :nigranjazz_matricula@fol-
que.com.

Ata que día se poden apuntar as per-
soas interesadas?

Ata o día 29, o día anterior.
Pero imaxino que estableceredes algún
tipo de Peneira para filtrar a quen
poida ou non poida acceder non?

Non, ningunha.
Vaia, entón alguén que careza de nivel,
que non saiba absolutamente nada,
pode participar na master class?

Si. Evidentemente canto máis nivel
teña o alumno máis vai aproveitar a
clase de Focus Year. Pero tendo un
nivel medio, baixo ou incluso nulo
sempre serve para aprender cousas
sobre como se fai música. A min o
que me interesa é que a xente se ache-
gue á forma de pensar o Jazz. Cando
dan o paso e o coñecen ven que é
unha forma apaixonante de facer a
música.

Tamén imos ter “jam session “.Explí-
canos o que é?

Se cadra o hábitat natural do jazz : un
escenario con instrumentos e sobe
quen queira a tocar. Pódese non falar
o mesmo idioma pero entendémonos
polo idioma do jazz que é universal.
Este ano facémolo na cafetería do
Porto do Molle.

Notastes que a pandemia incrementou
a dificultade da captación de finan-
ciamento?

Si. Está todo moi parado e é moi
complicado captar patrocinadores

Rematamos Felipe. Esta situación é
enormemente difícil para case todos
os sectores económicos, pero para os
músicos coma ti eu diría que case
dramática. Como pode vivir un músico
nestas circunstancias?

Eu quítolle o “ case”. A situación da
música é dramática. En Galicia xa era
mala antes da pandemia e agora é
mortal. Hai músicos dunha calidade
extraordinaria formados nas mellores
universidade do mundo que tiveron
que buscar a vida por outras vías
porque na música é imposible.
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“Ence díxome que lle custaba máis o
traslado que comprar a opinión pública,

e iso está a facer”, dicía o titular dunha
entrevista ao alcalde de Pontevedra, Miguel
Anxo Fernández Lores, recollida na edición
de abril deste xornal. A sentenza sobre a
prórroga á pasteira emitida pola Audiencia
Nacional o pasado 16 de xullo amosa que
non todo se pode comprar con cartos. Que
hai pobos e xente na política a quen non
pode mercar a fábrica de papel moeda.

Como pasou con Meirás, a sentenza
–que de confirmarse suporá un antes e
un despois na ordenación urbanística de
Pontevedra e a súa contorna- non sería
posíbel sen a conxunción de quen sabe
do tema, de quen fai política poñendo o
ben común por riba do capital e, impres-
cindibelmente, da loita do pobo, neste
caso encabezada por Defensa da Ría. Unha
loita na que as mulleres tiveron un grande
protagonismo. Primeiro, as mariscadoras
mobilizadas contra a concesión de 1958
que permitiu construír, na praia do seu
sustento, una pasteira daquela pública:
Empresa Nacional de Celulosas de España
agocha o acrónimo. Vendeuna logo o go-
berno de José María Aznar como fixo con
Audasa e con tantas cousas que eran pú-
blicas e agora enchen os miserábeis petos
das súas amizades avariciosas. 

Daquela Leonor González, Nené, vivía
en Bos Aires. Para a pontevedresa a praia
de Lourizán era o paraíso da infancia.
Nacida en 1934, sempre conta que de

moza saía coa piragua e os golfiños brin-
caban por riba dela. Mais cando retornou
á Terra, en 1967, alí había un monstro-
así di Nené, un monstro- con fauces
negras vomitando lodo. E dedicou a súa
vida a loitar para sacalo do conto. 

A lexislación establece que a ocupación
de terreos públicos nunca pode superar
os 75 anos, para que todas persoas teñan
dereito a gozar nalgún intre da súa vida
dun espazo que é común. A de ENCE re-
mataba no 2018. Sabíao a empresa e sa-
bíano as administracións públicas. Alberto
Núñez Feijóo dixo que non podía seguir
na ría dous meses despois de chegar á
Xunta. Non era un capricho do alcalde
de Pontevedra ou do ecoloxismo, era a
lei quen o establecía. Tiñan nove anos
para buscar un novo emprazamento e
garantir así a continuidade da actividade
e os postos de traballo. “Non imos dicir
unha cousa e facer o contrario” advertiu
Feijóo. É o malo que ten a hemeroteca.
Un acordo unánime do parlamento galego
ao ano seguinte e o plan de ordenación
do litoral do 2011 rubricaban a saída da
fábrica e a recuperación dos 600.000
metros cadrados que mide o paraíso de
Nené en Lourizán. O PP volveu recoller a
marcha no programa electoral de 2012,
pero os millóns que Lores desbotara para
inversións, -un paraíso non ten prezo-
foron empregados por ENCE na compra
de vontades. O goberno de Pontevedra
estábase a converter nun problema e

había que cambialo. A pasteira vinculou
a súa sorte ao Partido Popular. No seu
consello de administración están Isabel
Tocino e Carlos del Álamo, ex ministra e
ex conselleiro desa formación. Que ca-
sualidade. No ano 2013, o seu ministro
Arias Cañete cambiou a Lei de Costas e
preveu unha excepción á norma: ademais
das empresas que precisan acceso directo
á auga –como estaleiros- ou captación
directa –depuradoras, por exemplo- po-
derían quedar preto do mar as que xus-
tificasen a necesidade da permanencia.
ENCE agarrouse a esa cláusula e tramitou
unha prórroga que en 2015, sorpren-
dentemente, conseguiu o visto bo da
Xunta, saltándose o seu propio plan de
ordenación do litoral. E chegou o 20 de
xaneiro de 2016, san Sebastián, patrón
de Pontevedra. O goberno de Rajoy apró-
balla estando xa en funcións. O Concello
noméao persoa non grata e eleva a irre-
gularidade aos tribunais, o mesmo que a
APDR e Greenpeace. A chegada de Pedro
Sánchez á Moncloa supón un cambio
fundamental para achandar o camiño de
saída ao monstro. Non se opuxo ás pre-
tensións dos demandantes. Os informes
ad hoc que Rajoy pedira á Avogacía do
Estado quedaron en papel mollado. 

E así chegou a sentenza do día do
Carme, demoledora, que para iso é a pro-
tectora do mar. Non é só que un goberno
en funcións non poda aprobar unha pró-
rroga, é que a de ENCE é inadmisíbel.

Nada xustifica a súa continuidade nunha
zona de dominio público. A pasteira sempre
soubo que a estadía remataba no 2018, a
administración lembroullo, e tiña que ter
xestionado o traslado. Se hai risco de
perda de postos de traballo ela é a única
responsábel. Ela e o PP, como socio de
camiño. O seu representante local parti-
cipou na manifestación dese día, convo-
cada por CCOO. Convén aclarar que o co-
mité de empresa, é dicir, o que de verdade
representa á xente da fábrica, está liderado
pola CIG e a UXT, e xa fixo declaracións
pedindo que se garantan os postos de
traballo no sitio que sexa. ENCE non pode
quedar en Lourizán. Non hai ningunha
outra pasteira en terreos de dominio pú-
blico en toda a península ibérica. Nin se-
quera a que a firma ten en Navia, como
lle lembra a sentenza. 

A loita digna polos dereitos da xente
traballadora non está nesa marcha na
que de novo se ameazou ao alcalde con
que vai pasar non sei que en Pontevedra.
Está en Nené e nas administracións que
dixeron que a ría non está en venda.

A de ENCE foi ata o de agora a historia
da incongruencia popular, da falta de ver-
goña das portas xiratorias, da defensa
dos intereses duns poucos fronte ao ben
común. Agora será exemplo de que a loita
do pobo e de quen de verdade o representa
é capaz de vencer o capital. E os golfiños
de Nené brincarán nunha ría libre de
golfos. Fin do conto.

“MILANA BONITA”


